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Šā gada 5.novembrī Krustpils pamatskolai apritēja 149 gadi. Lai gan šī 
diena iekrita svētdienā,  tas nebija iemesls, lai nesvinēt to. Skolā pasā-
kums tika organizēts 2. novembrī otrā stāva vestibilā. Jau no paša rīta 
uz logu palodzēm tika novietotas svecītes Latvijas karoga krāsās. Tika 
novietots arī projektors, uz kura tika rādīti skolas himnas vārdi, lai visi 
kopā varētu to dziedāt. 

Pasākums tika atklāts ar skolas himnu. Pēc himnas direktores viet-
niece Arnita Pore sauca katru klasi, sākot ar mazākajām klasēm, lai tās 
varētu apsveikt skolu ar sagatavotām tautasdziesmām. Katrai klasei 
bija uzdevums- uz baltas papīra loksnes uzrakstīt kādu skaistu, skanošu 
tautasdziesmu, kuru varētu veltīt kā apsveikumu skolai un pielīmēt to 
uz sarkanas ozola lapas.  No katras klases nāca viens skolēns skolas 
priekšā un lasīja sagatavoto tautasdziesmu. Nolasot tautasdziesmu, 
skolēns gāja pie skolotājas Ilzes Balodes, kura palīdzēja bērnam pielikt 
lapu pie sienas, kur atrodas jaunais skolas simbols- skolas logo- balta 
ozolzīle varavīksnes fonā.  

7a. klases skolniecei Evelīnai Saidarei patika pasākums, jo viņa 
labprāt tajos piedalās: “Šādi pasākumi  palīdz satuvoties ar klasi, kļūt 

drosmīgākiem, jo jāuzstājas skolasbiedru priekšā. Būtībā tas ir 
diezgan aizraujoši. Šī gada pasākums nebija nemaz tik slikts. 
Bija interesanti paskatīties uz citu skolēnu priekšnesumiem. To-
mēr es vēlētos nākamgad nedaudz lielāku aktivitāti un vairāk 
kaut kādus priekšnesumus, dziesmas.”  

Arī skolotājai Gunai Pusbarniecei pasākums likās ļoti jauks: 
“Tas bija ļoti mīļi, ka katra klase bija padomājusi, kā pasniegt 
savu novēlējumu skolai.” Skolai G. Pusbarniece novēl: ,,Gudrus, 
čaklus, zinātkārus skolēnus un gudrus, attapīgus un saprātīgus 
skolotājus.’’ 

Prieks, ka skola pastāv tik ilgi un  joprojām sniedz skolēniem 
nepieciešamās zināšanas. Te vienmēr mūs - skolēnus sagaida 
jaukie skolotāji jau no pirmās  līdz pat devītajai klasei. Daudz 
laimes dzimšanas dienā! 

Sjuzanna Sileviča, Diāna Cakule 
8a. klase 

Varavīksne 
Krustpils pamatskolas avīze 

Nosvinēta skolas dzimšanas diena 

 “Pār Krustpils skolu varavīksne 
zied, 

Bērns pretī laimei iet. 

Viņš droši soļus liek 

Un savai skolai dzied:  

Krustpils skolai vienmēr 
gaismai būt, 

Gaismā būt, gaismu izstarot 

(Skolas himna) 



Krustpils pamatskolā katru gadu novembris tiek pavadīts īpaši interesanti. Skolēni, skolotāji un pārējie skolas  darbinieki pie krūtīm ir 
piesprauduši sarkanbaltsarkano lentīti, tādejādi radot patriotiskāku noskaņu un izrādot lepnumu  par savu mazo, bet stipro valsti. 

      Jau atkal skolā  norisinājās  konkurss ,,Es mīlu Latviju!’’,  ierindas 

skate, kā arī  svinīgs pasākums, lai godinātu  Latviju.    

      Šī gada 16.novembrī Krustpils pamatskolā tika rīkots pasākums par 

godu  Latvijas dzimšanas dienai.  Pasākumā uzstājās  skolas folkloras un 

teātra pulciņu dalībnieki, kā arī  1. - 4. klašu ansamblis ,,Mazputniņi’’.   

      Pasākumā pārējie skolēni uzzināja senas tautasdziesmas, kuras nāk 

no Krustpils novada, iepazinās ar Krustpils novada tautastērpa  gal-

venajām iezīmēm, kā arī  uzzināja, kā tiek  dēvēta katra Latvijas lielākā 

pilsēta. 

      Kad pasākums bija beidzies, jaunākie klašu  skolēni devās uz mācību 

stundām, kamēr vecāko klašu skolēni palika turpat, lai  klausītos lekciju 

par Latvijas vēsturi. Lekcijā tika stāstīts par to, kā latvieši tika izsūtīti uz 

Sibīriju. Piemēram, izsūtītajiem tika dota tikai, aptuveni, viena stunda, 

lai sakravātu mantas un atvadītos no tuvajiem, kā arī  par to  kā Latvija 

atguva brīvību. 

      Šos faktus pastāstīt skolēniem bija ieradušies Kārlis Krēķis no Latvi-

jas Okupācijas muzeja un Andris Felss - viens no 1990.gada 4.maija 

vēstures lappušu dienu dalībniekiem, viņi ar skolēniem dalījās atmiņās 

par to,  cik grūta bija dzīve Padomju Savienībā.  

Skolēni ar ļoti lielu interesi klausījās šo lekciju, jo tā patiesi 

bija interesanta. Bija iespēja arī  atbildēt uz jautājumiem un 

uzdot tos. Piemēram, viens  no skolēniem Andrim Felsam 

uzdeva jautājumu: ,,Vai bija grūti izvēlēties starp ģimeni un 

Latviju tad, kad vajadzēja balsot?’’  Pēc lekcijas visi arī 

nofotografējāmies ar šiem interesantajiem skolas ciemiņiem.   

     Visiem ļoti patika šī lekcija un pasākums, paldies! 

Evelīna Garkalne, 8.a klases skolniece 
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 Sava tauta, sava zeme 

Pārējais ir pārejošs 

 Tāpēc jau es tagad rakstu 

     Latviski , un esmu drošs 

 

Jo tās šaubas, tās ir tikai  

Labai gribai galoda 

Sava tauta, sava zeme 

Pašiem sava valoda 

/#GR365/ 



Ierindas skate, Krustpils pamatskolā notika 17.novembrī. Tajā piedalījās 3-9.kl. 

Klases tika sadalītas trīs grupās, t.i  3.-5. klase, 6.-7. klase un 8.-9klase. Ierindas 

skates žūrijā piedalījās skolotāja Aivita Ķiploka, Zemessardzes 56.kājnieku bataljo-

na seržants Dainis Stiebriņš, 3.-5.kl grupā 8.a klases skolnieks Edmunds Ūdris, 6.-

7.klases grupā 8.a klases skolnieks Ralfs Beinarovičs, bet 8.-9.klases grupā 6.a kl. 

skolnieks Niks Grīsliņš Grīslis.  

      "Ierindas soļošanas skates galvenais mērķis ir veicināt skolēnus aizdomāties par 

savu stāju, par to vai spēj orientēties un pagriezties pa labi un kreisi. Tāpat skates 

mērķis ir mudināt klasi darboties kā vienam veselam, veidojot saliedētu kolektīvu, 

jo no katra skolēna snieguma ir atkarīgs visas klases kopējais sniegums" skaidroja 

A. Ķiploka. “Klases tika vērtētas pēc sešiem kritērijiem, pēc kuriem tika vērtēts 

klases kopējais vizuālais tēls, skolēnu stāja, doto komandu precīza izpilde, tajā 

skaitā pagriešanās uz pareizo pusi, kā arī soļošana un dziesmas izpilde. Tāpat atse-

višķi tika vērtēts katras klases komandieris – tā stāja, soļošana, ziņojuma nodoša-

na.”  

 3.-5.kl. grupā pirmajā vietā ierindojās Aivitas Ķiplo-

kas audzināmā 5. klase, kuras komandiere Ieva-Estere 

Maševska ieguva labākās komandieres balvu savā 

grupā. 6.-7.kl grupā pirmo vietu ieguva skolotājas 

Gunas Pusbarnieces audzināmā 6.a klase, no kuras arī 

viņu komandieris Niks-Grīsliņš Grīslis ieguva labāko 

komandiera titulu. Savukārt 8.-9.kl pirmo vietu iegu-

va Initas Beinarovičas audzināmā 8.a klase. Šajā 

klašu grupā labāko komandiera titulu ieguva 8.a kla-

ses komandiere Sjuzanna Sileviča. 

 

Raivis Randohs, 8.a klases skolnieks 
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Skolēni pārbauda savus spēkus ierindas skatē 

 
Novembra mēnesī Latvijai tika svinēta 99.  dzimšanas diena. Latvijas dzimšanas dienas ietvaros mēs 
gribējām uzzināt vai arī mūsu skolā, skolēni un skolotāji atzīmēs šos svētkus un kā viņi to darīs. 
      Skolotāja Inese Grauduma sacīja: ,, Jā noteikti, es velētos aizbraukt uz Rīgu un noskatīties parādi, tas 
ir mans sapnis.” Līdzīgas domās bija arī, skolotāja Maija Kīne: ,, Jā, noteikti svinēšu. Es vēlētos aiz-
braukt uz Rīgas krastmalu, sagaidīt svētku salūtu’’. Savukārt skolotāja Ina Leikuča Latvijas dzimšanas 
dienu plāno pavadīt ģimenes loka, dodoties ārpus pilsētas.  
      Arī skolotāja Ineta Beinaroviča svētkus plānoja pavadīt ar ģimeni: ,,Plānoju svinēt, ģimenes lokā ,jo 
manai vecmammai ir dzimšanas diena šajā dienā’’ . Savukārt skolas direktore Vija Stiebriņa sacīja: ,, 
Plānoju gan svinēt. Piedalīšos Mežārē, Krustpils novada kopīgajā Latvijas dzimšanas dienas pasākuma 
svinēšanā . Pēc tam draugu un ģimenes lokā ir plānots svinēt gan valsts jubileju, gan arī tuviem cilvē-
kiem šajā dienā iekrīt svētki, tādēļ svinēsim kafejnīcā pie dzīvas mūzikas . Plānoju skatīties arī salūtu 
gan Mežārēs, gan pilsētā.” 
      Skolēni šajā jautājumā, gan bija citādās domās. 8.a klases skolēns  Raivis Randohs sacīja: ,,Nē, jo 
nav izlemts.” Līdzīgās domās bija arī 8.a klases skolniece  Sjuzanna Sileviča un Dināna Cakule, kuras Latvijas dzimšanas dienu nesvinot. 
Savukārt 8.a klases skolniece Elizabete Lapteva sacīja citu :  ,,Jā, mēs parasti svinam pasēžot pie svētku galda vai aizejot uz kādu kafejnīcu”.     

Informāciju apkopoja 8.b klase: Aivis Šatalovs  

MĒS JAUTĀJAM—JŪS ATBILDAT 



 3. novembrī  Krustpils pamatskolā viesojās Zemessardzes komandieris – brigādes ģenerālis 

Ainārs Ozoliņš. “Biedrībai „Latvijas ģenerāļu klubs” ir izveidojusies tradīcija, kuras ietvaros, 

katru gadu ģenerāļi dodas ciemos pie skolēniem, kādā no Latvijas skolām,” skaidroja A. 

Ozoliņš. “Šogad esmu izvēlējies apciemot Krustpils pamatskolu, lai stāstītu par dažādām 

lietām, kas saistītas ar Latvijas Zemessardzi un tās darbību.” 

    Sākumā A. Ozoliņš skolēnus iepazīstināja gan ar Aizsardzības ministrijas funkcijām, 

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) funkcijām. Skolēniem tika skaidrots, ka NBS nodrošina valsts 

sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību. Kopumā Latvijā esot 

17500 militāri sagatavoti karavīri. No tiem 6500 ir profesionālā dienesta karavīri, 8000 zemes-

sargi un 3000 rezerves karavīri. 

   “Zemessardze ir dibināta 1991. gada 23. augustā. Šogad ir paritējuši jau 26 gadi, kopš tās 

dibināšanas. No 2016. gada augusta Zemessardzes komandieris esmu es, brigādes ģenerālis 

Ainārs Ozoliņš,” stāstīja A. Ozoliņš. “Zemessardzē ir 22 vienības, kas dislocētas Latvijas teri-

torijā: četri administratīvie štābi, 11 kājnieku bataljoni, trīs nodrošinājuma bataljoni un četri 

specializētie bataljoni: Zemessardzes 17.Pretgaisa aizsardzības bataljons, Zemessardzes 34. 

Artilērijas bataljons, Zemessardzes 31. Aizsardzības pret masu iznīcināšanas ieročiem ba-

taljons, Zemessardzes 54. Inženiertehniskais bataljons. Šajā pēdējā bataljonā – 

inženiertehniskajā, ir arī Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas rota, kas neitralizē dažāda kali-

bra strēlnieku munīcijas, artilērijas lādiņus, mīnmetēju mīnas, aviācijas bumbas un citus 

sprādzienbīstamus priekšmetus. Gadā tiek atrasti aptuveni 1700 šādu priekšmetu.” Īpaši tika 

uzsvērts, ka atrodot jebkādu sprādzienbīstamu priekšmetu, to nedrīkst aiztikt, jo nav iespējams 

zināt vai tas var uzsprāgt vai nē. Skolēniem tika atgādināts, ka tādos gadījumos ir jāziņo pieau-

gušajiem, kas sazināsies ar policiju un izsauks nepieciešamo palīdzību, lai neitralizētu atrasto 

priekšmetu. 

NOSKAIDROTI STIPRĀKIE PUIŠI SKOLĀ 
 

Nedēļu pirms valsts svētkiem Krustpils pamatskolā piekto gadu pēc kārtas 

norisinājās Spēka nedēļa, informē Krustpils pamatskolas sporta skolotāja 

Aivita Ķiploka.  

      “Spēka nedēļa ir veltīta Lāčplēša dienai, kad skolas zēniem ir iespēja 

veikt dažādus spēka vingrinājumus un cīnīties par stiprāka puiša titulu. 

Tikai tie puiši, kas veica visus vingrinājumus, varēja piedalīties 

kopvērtējumā,” stāstīja A. Ķiploka. “Pirmdienas vingrinājums bija svaru 

stieņa spiešana guļus. Otrdien - no balsta guļus bija jāpārliek piecas bum-

biņas četros riņķos un atpakaļ.  Trešdien - pievilkšanās pie stieņa. Ce-

turtdien- šķēršļu josla, kurā bija jāpārvietojas pa zviedru sienu, jāpārnes 

pildbumbas, jāpārvar barjera un jāizpilda basketbola bumbas metiens grozā. 

Piektdien - kāpšana pa džungļu sienu.” 

SKOLĀ VIESOJAS ZEMESSARDZES KOMANDIERIS  
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Rezultātu paziņošana un svinīga apbalvošana norisinājās dienu 

pirms Latvijas dzimšanas dienas, 17. novembrī. No 4. klases 

stiprākā puiša titulu ieguva Ēriks Jercītis; 5. – 7. klašu grupā 1. 

vietu ieguva Maikls Mūrnieks, bet 2. vietu un 3. vietu dalīja 

Rolands Marcinkevičs un Andis Krilovs, jo abiem izrādījies 

vienāds punktu skaits. Savukārt 8. – 9. klašu grupā Stiprākā 

puiša titulu ieguva Elvis Kalniņš, 2. vietā ierindojās Ilmārs 

Kozolovs, bet 3. vietā Dimitrijs Jermoļčiks. Par piedalīšanos 

Spēka nedēļā skolēni saņēma gan medaļas, gan diplomus. 

J. Iie 

Īpaši A. Ozoliņš uzsvēra, ka skolēniem un arī pieaugušajiem kritiski jāvērtē 
pieejamā informācija internetā, ņemot vērā, ka arvien biežāk interneta portā-
los mērķtiecīgi tiek izplatīti agresīvi, negatīvi un nepatiesi komentāri par 
Latviju. 
   Tikšanās noslēguma daļā Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes 
departamenta 2. novada nodaļas jaunsargu instruktors Normunds Pastars 
skolēns iepazīstināja ar jaunsardzes kustību un iespējām ko tā sniedz. 
“Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Lat-
vijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Jaunsargam ir jāprot Latvijas 
Republikas valsts valoda,” skaidroja N. Pastars. Latvijā šobrīd kopumā esot 
7000 jaunsargi. 
     Visas prezentācijas laikā skolēniem bija iespēja ne tikai klausīties, bet arī 
atbildēt uz dažādiem jautājumiem par dzirdēto un saņemt konfektes ar Ze-
messardzes simboliku. Tāpat pēc prezentācijas bērni brigādes ģenerālim 
uzdeva sev interesējošus jautājumus. Piemēram, kāpēc ģenerālis izvēlējies 
dienēt, cik misijās ir piedalījies ģenerālis, vai karavīriem nepieciešama iero-
ču atļauja utt. Bija arī kāds, kas jautājuma vietā vēlējas paspiest roku ģene-
rālim personīgi.  



VĀRAM ZIEPES 
No šā gada septembra skolā ikvienam ir iespēja iemācīties pagatavot 

ziepes “Ziepju pulciņā” ko vada skolotāja Inna Komane. Pulciņš notiek 

katru otrdienu, pēc sestās stundas. Lai uzzinātu ko vairāk par pulciņu un 

ko tur tieši dara, uzrunājām skolotāju I.  Kokmani.  

      Kādēļ tieši jūs vadāt ziepju pulciņu? Skolotāju sanāksmes laikā, 

kolēģiem piedāvāju šādu iespēju un direktore idejai piekrita.   

      Cik apmēram ziepju ir līdz šim pagatavots? Apmēram 10-12 kg. 

      Kā ir jāgatavo ziepes? Jāsagriež, jāuzsilda, jānokrāso, 

jāsasmaržina un jāielej formā. 

      Kāds ir šī pulciņa mērķis? Galvenais mērķis ir ļaut bērniem dar-

boties praktiski… 

Jau kuru gadu pēc kārtas Krustpils pamatskolā notiek konkurss “Es mīlu 

tevi Latvija”, kurš tiek veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Konkurss- 

skolēnu pārbaude par to, cik labi viņi zina Latviju un Krustpils pamatskolu. 

Arī šogad 17.novembrī norisinājās šis konkurss. 

      Konkursā piedalījās četras komandas. Katrai komandai bija vienots 

apģērbs. Komandu kapteiņi bija: Niks Grīsliņš Grīslis, Stefānija Vilciņa, 

Ieva Estere Maševska, Elizabete Lapteva. Sākumā katra komanda apsēdās 

pie sava galdiņa, tad skolotāja Antra Laitāne iepazīstināja ar katru koman-

das kapteini. Pēc tam A. Laitāne pateica pirmo skolas nosaukumu – 

Krustpils lielā tautas skola un parādīja vecās skolas bildi. Tālāk sekoja četri 

jautājumi par skolu, uz kuriem gandrīz visi zināja pareizo atbildi. Pēc 

jautājumiem skanēja aktuālākā dziesma-  mūsu skolas himna, kuru bija 

jādzied visiem.  

      Kā mājasdarbs, katrai komandai bija jāatrod visinteresantāko faktu par 

Latviju. Priekšā nāca kāds no komandas un nolasīja vai pastāstīja par at-

rasto faktu. Fakti katrai komandai patiešām bija interesanti. Vēlāk sekoja 

“Dzejoļu konkurss”. No katras komandas bija jāizvēlas  divi dalīb-

nieki, tiem no iedotajām frāzēm bija jāsaliek dzejolis. Pēc “Dzejoļu 

konkursa” sekoja “Muzikālais konkurss”, kura noteikumi bija sek-

ojoši: skolotāja Maija Kīne spēlēja kādas pazīstamas dziesmas 

melodiju un skolēniem bija jāatmin dziesmu. Dziesmas tika 

atminētas diezgan ātri.  

      Vēlāk sekoja nopietns konkurss par Latviju. Katrai komandai 

tikai iedota lapa ar dažādiem jautājumiem par Latviju un bija 

jāapvelk pareizās atbildes.  

 

 

Pēc tik grūta konkursa bija muzikāla pauzīte. Visiem dalībniekiem bija 

jādzied dziesmu “Mazs bij’ tēva novadiņš”, kamēr tika saskaitīti punkti. 

Beigās katram dalībniekam vienas minūtes laikā bija jāuzraksta—kāpēc 

viņš mīl Latviju.  

      Pirms rezultatu paziņošanas kopā tika dziedata dziesma “Tik un tā”. 

Konkursā uzvarēja Elizabetes Laptevas komanda. 

      Konkurss ir diezgan interesants, jo tā tiek pārbaudītas skolēnu 

zināšanas. Tiek secināts- cik daudz viņi zina un ko vēl jāmācās. Laikam 

daudzi ir uzzinājuši kaut ko jaunu, interesantu, gan par Latviju, gan par 

savu skolu. Gaidām nākošo gadu, kad atkal būs konkurss ‘’Es mīlu tevi 

Latvija’’, kur ikviens varēs piedalīties. 

Sjuzanna Sileviča, 8.a klases skolniece 
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NORISINĀJIES KONKURSS “ES MĪLU TEVI LATVIJA!” 

Viena no pulciņa dalībniecēm Annija Sargune atzīst, ka tieši patei-

coties iespējai darboties praktiski, viņa ir izvēlējusies darboties pie 

sk. I. Kokmanes: “Es pulciņā iestājos ,jo es vēlējos uzzināt kā tiek 

gatavotas ziepes un izmēģināt pat tās pagatavot. Kopš darbojos pul-

ciņā esmu pagatavojusi apmēram, 20 – 25 ziepes. Tas tiešām ir ļoti 

interesanti, jo pats var izveidot savu ziepju labratoriju.” 

Krista Višņevska 

7. a klases skolnieces  



tuvāk zemei jeb grīdai, tā būs vieglāk 

elpot.” 

Tikšanās laikā ar skolēniem A. Graudiņš 

atgādināja kā rīkoties arī gadījumos, kad ir 

aizdedzies ēdiens un ko vajadzētu ievērto, 

sākoties svētku laikam, kad mājās arvien 

biežāk tiek dedzinātas sveces. Tika arī 

demonstrēti īsi, pamācoši videoklipi kā 

nevajadzētu un vajadzētu rīkoties redzot 

ceļu satiksmes negadījumu. Lekcijas 

noslēgumā katrs skolēns saņēma dažādus 

informatīvos materiālus par pārrunāto, kā 

arī apskatīt ugunsdzēsēja ekipējumu do-

doties izsaukumos un pat to piemērīt.  

J.Iie 

“Sakām paldies mūsu komandas līdzjutējiem, maniem bijušajiem 8. a 

klases skolēniem—Ralfam, Edmundam, Andželinai, Sjuzannai un 

Diānai, kuri konkursā 4. klasi atbalstīja ar krāsainiem plakātiem, ap-

plausiem un saukļiem,” sacīja I. Grauduma. ““Paldies!” arī pasākuma 

organizētājiem, kompetentajai žūrijai, Krutpils pamatskolas saimniecei 

un adiminstrācijai par atbalstu.  

 Esiet aktīvi, piedalieties konkursos un parādiet, ka godam 

nesat savas skolas vārdu!”  

Par konkursu stastīja  

4. klases skolniece Viktorija Armale  

un audzinātāja Inese Grauduma 

23.novembrī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā notika ikgadējais 3.-

4. klašu skolēnu konkurss „Kompetentie Lāčplēši un Laimdotas 

2017!”. Šogad konkursā piedalījās sešas komandas, taja skaitā arī 

Krustpils pamatskolas 4. klases komanda. 

      "Piedalīšanās konkursos ir mana sirdslieta un izaicinājums," stāsta 

4. klases audzinātāja Inese Grauduma. "Lai arī novembris ir bagāts 

daudziem pasākumiem - Latvijas un skolas dzimšanas diena, 

Lāčplēša diena - mēs 4. klase, nolēmām piedalīties konkursā 

"Kompetentie Lāčplēši un Laimdotas". Katru dienu ļoti atbildīgi ga-

tavojāmies šim pasākumam, kur bija jāsagatavo komandas 

prezentācija, nosaukums, priekšnesums, sauklis un tamlīdzīgi. Klases 

stundās atkārtojām dažādus jautājumus par Latvijas vēsturi, aktuāli-

em notikumiem, slavenībām u.c. Tā kā mums jābūt sirdsgudriem, 

aktīviem, atbildīgiem par sevi, savu skolu, valsti, mēs izdomājām 

nosaukumu "Latvijas sirdspuksti". BJC  pierādījām savas kompetenc-

es vsdaždākajās jomās—digitālajā, sociālajā, valodas, komunikatīva-

jā, radošajā un mūzikālajā. Visās aktivitātēs bijām vienota, saliedēta, 

draudzīga komanda, kura godam nopelnīja titulu “Kompetentie 

Lačplēši un Laimdotas”.”  

      Pasākumā, prezentējot savu komandu ar atraktīvu priekšnesumu 

4. klase skaitīja arī savu sacerētu dzejoli:  

 

Mēs katrs kā liesmiņa esam 

Krustpils vārdu sirdī nesam 

Kompetenti visas jomās— 

Varam spelēt daudzās lomās: 

Lāčplēši vai Laimdotas 

Jautrās spēlēs pārvēršas; 

Visus vieno gara spēks, gudrība un atjautība 

Pāri visam—mīlestība. 

Šodien veiksmi vēlam Jums,  

Lai mums draudzīgs pasākums!  

CETURTĀ KLASE IEGŪST TITULU “KOMPETENTIE” 
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ATGĀDINA PAR RĪCĪBU NEGADĪJUMOS UN UGUNSGRĒKOS  

“ Ja Latvijas sirdspuksti būsim,  

Tad moderna, lepna un skaista 

Ziedēs, dzīvos un pastāvēs 

Zeme vismīļākā—Latvija” 

Novembra sākumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), sadarbībā ar Valsts 

policiju un Ceļu satiksmes drošības direkciju uzsāka in-

formatīvo kampaņu, kurā iedzīvotājiem tik atgādināts par 

pareizu rīcību pēc ceļu satiksmes negadījumiem un 

ugunsdzēsības aparāta nepieciešamību automašīnās. Kam-

paņas laikā, no 8. novembra līdz 17. novembrim, ie-

dzīvotājiem tika atgādināts par pareizu rīcību pēc ceļu 

satiksmes negadījumiem un ugunsdzēsības aparāta au-

tomašīnās nepieciešamību. Īpašs uzsvars kampaņas laikā tika 

likts uz to, ka iedzīvotājiem ceļu satiksmes negadījumos ir 

(jāzvana 112, nevis jāfotografē vai jāfilmē. 

      Kampaņas ietvaros VUGD izglītības iestādēs dalīja in-

formatīvos materiālus - krāsojamās grāmatas bērniem, 

atstarotājus, plakātus un uzlīmes. Kampaņas ietvaros arī 

Krustpils pamatskolā viesojās VUGD Jēkabpils daļas in-

spektors Andris Graudiņš, kurš 1-4. klases skolēniem stāstīja 

pa pareizu rīcību gan ceļu satiksmes negadījumos, gan 

ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 

      Bērniem tika skaidrots, ka abos gadījums ir jāzvana uz tālruni 112. “Piezvanot uz 112 ir 

jārunā skaidri, mierīgi un nesteidzoties. Pirmais, kas jāsaka ir precīza adrese, notikuma vieta. 

Pēc tam izstāstiet dispečeram, kas noticis. Atbildiet uz visiem dispečera jautājumiem un no-

sauciet savu vārdu un tālruņa numuru, lai ar jums var sazināties atkārtoti. Nekad nenolieciet 

klausuli pirmie,” stāstīja A. Graudiņš. Tāpat A. Graudiņš uzsvēra, ka tie ugunsgrēki, ko redzam 

televīzijā – ar lielām liesmām un daudz gaismu, reti atbilst realitātei: “Īstā ugunsgrēka ir tik 

daudz dūmu, ka telpa, kurā jūs atrodaties, dažu minūšu laikā kļūs pilnīgi tumša un nevarēs sas-

katīt pat savu roku. Lai izvairītos no kodīgajiem ugunsgrēka dūmiem ir jāturas pēc iespējas 



       Kā jau katru gadu, arī šajā, 2017. gada 4.decembrī Krustpils pamatskolā tika 
rīkots mazs  koncerts, kurā atzīmēja pirmo adventi.  Koncerts notika ierasto rīta 
sarunu laikā, mazajā skolas vestibilā. Koncertu, kā ierasts,  vadīja skolotāja un bib-
liotekāre Antra Laitāne. Ik gadu A. Laitāne organizē un vada šo pasākumu pati pēc 
savas iniciatīvas. A. Laitāne skaidro:  “Ziemassvētki ir kristiešu svētki, es pati 
esmu kristiete. Advente ir tāds kā gaidīšanas laiks līdz Jēzus dzimšanas  dienai. 
Parasti ikviens gatavojoties savai dzimšanas dienai sakopj māju, gatavo ēst un gaida 
viesus, taču adventes laiks ir laiks, kad visiem vajadzētu attīrīt savas sirdis, kļūt 
labsirdīgākiem un jaukākiem. Man ļoti rūp, lai skolēni un skolotāji uzzina pēc ie-
spējas vairāk par šo priecīgo vēsti, ka Jēzus ir dzimis visu mūsu dēļ, lai glābtu mūs 
no grēkiem.’’   

 PIEDALĀMIES LABDARĪBAS AKCIJĀ “NO SIRDS UZ SIRDI 

Akcijā piedalīties tiek aicināti visi skolas skolēni. “6.a 

klases skolēni aktīvi piedalās akcijā. Dāvanas ir atnesuši nu 

jau deviņi skolēni,”stāsta skolotāja Guna Pusbarniece. 

“Manuprāt, šī akcija ir ļoti nozīmīgs pasākums, kā arī ļoti 

vajadzīgs, jo bieži vien mēs domājam par sevi un atceramies 

to, ko vajaga mums pašiem, bet retāk padomājam, kā prieku 

sagādāt citiem cilvēkiem. Šis laiks ir  tieši priekš rūpēm par 

kādu citu.’’  

      6.a klases skolēns Ritvars Apinītis aktīvi piedalās akcijā, 

un lūk ko viņš stāsta:,, Tas ir laiks, kad padalīties priekos, 

izpalīdzēt cilvēkiem vecumā un parūpēties par vientuļajiem 

četrkājainajiem draugiem. Labdarības akcijai es nesu barību 

gan kaķiem, gan suņiem.’’ 

      Krustpils pamatskola labdarības akcijā piedalās jau ap-

mērm 15 gadus. Akcijas norisi skolā ir vadījusi skolotāja 

Jolanta Navenicka, Aivita Ķiploka un pašlaik Ilze Balode. 

Diemžēl skolēni vairs nav tik aktīvi, kā agrāk un dāvanu 

skaits ar katru gadu sarūk 

      Akcija ,,No sirds uz sirdi’’ liek mums aizdomāties, ne 

tikai par sevi, bet arī par kādu citu. Laiks, kad varam 

parūpēties par tiem, kam dzīvē paveicies mazāk, kurš ir 

palicis viens. Ziemassvētki taču ir brīnumu laiks..... Tad 

radīsim tos brīnumus kopā! 

 

Sjuzanna Sileviča,Diāna Cakule 

8.a klases skolnieces 

Ik gadu Krustpils pamatskolā norisinās labdarības akcija ‘’No sirds uz 

sirdi’’.Akcijas mērķis ir dāvāt prieku tiem, kuriem dzīvē paveicies mazāk. Šogad 

akciju aizsāka 1.decembrī un dāvanas varēja nest līdz 20.decembrim. Katra 

skolēna dāvana tika nodota skolotājai Ilzei Balodei, kura tās kopā ar skolēniem 

sadalīja dāvanu paciņās. 

      Mazpulcēni sarūpēja arī mīļus apsveikumus un ieliek tos katrā dāvanu 

maisiņā, lai ikkatram, kurš saņems dāvanu būtu vēl lielāks prieks. Šogad mazpul-

cēni paciņas nogādās adresātiem 20. decembrī. Visbiežāk skolēni nes saldumus, 

tējas, kaut ko adītu, piemēram, cimdus vai zeķes. Tā kā dāvanas tiek nestas arī uz 

dzīvnieku patversmi, skolēni aktīvi nes barību kaķiem un suņiem.  Skolotāja Ilze 

saka:,, Es domāju, ka tas viss ir noteikti pozitīvi, ja mēs kādam palīdzam. 

Skolēni dāvanas nes vientuļiem, veciem cilvēkiem vai dzīvnieku patversmes 

iemītnikiem. Manuprāt, šī akcija ir nepieciešama, lai varētu vairot cilvēkos lab-

sirdību, līdzcietību.’’ 
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PIRMĀ ADVENTE 

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu 

vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, 

nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” 

/Jāņa 3:16/ 

      Koncertā piedalījās skolēni un skolotāji - Inga Ieviņa. Koncerts bija patīkams un baudāms, aiz loga lēni sniga sniegs, kas koncertam 

radīja īpaši mierīgu un ziemīgu noskaņu. Tajā varēja klausīties skaistās 1.-4. klašu ansambļa dziesmas, kā arī  vērot dažu teātra pulciņa 

dalībnieku un skolotājas Ingas Ieviņas uzvedumu.   Koncerta beigās skolas direktore Vija Stiebriņa iededza sveci un tā turpināja izstaroja 

gaismu visu mācību dienu.   

Evelīna Garkalne, 8. a klases skolniece 

Advente jeb advents  ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Advente 
ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Advente tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes 
vainagā tiek dedzinātas četras sveces, kuras tiek pakāpeniski iedegtas gaidīšanas nedēļas svētdienās.  



Valsts svētku un patriotism mēnesis 

Piedzīvojumu bagāts mēnesis 
LABIE DARBI  NOVEMBRĪ 

Krustpils pamatskolā 6.b klases skolēni aktīvi iesaistījās  skolas pasākumos, 

kas veltīti novembra mēneša svētkiem.Prieks par zēniem, kuri cīnījās par 

stiprākā puiša titulu,piedaloties Spēka nedēļā, parādot sevi no labākās puses.5.

- 7. klašu grupā 6. b klases skolēni ieguva godalgotas vietas. Maikls Mūrnieks 

- 1. vietu, Rolands Marcinkevičš un Andis Krilovs 2.un 3. vietu. Aktīvi ie-

saistoties vienas nedēļas aktivitātēs, puiši veica dažādus spēka vingrinājumus. 

Klases kolektīvs piedalījās ierindas skatē, kur bija jāparāda prasmes nostāties 

vienā, divās un trijās rindās, soļot vienā ritmā un soļojot dziedāt. Precīzi izpil-

dot komandieres Stefānijas Vilciņas komandas, ieguvām 2. vietu 6.- 7 klašu 

grupā.Ierindas  skate radīja skolēnos valsts svētku sajūtu un stiprināja patriot-

ismu. 

Pašiem savas adventes kalendārs 

 Gatavojoties valsts dzimšanas dienai, piedalījāmies arī 5.- 9. 

klašu konkursā"Es mīlu Latviju". No 6. b klases tika izvirzīta 

komandas kapteine Stefānija Vilciņa. Viņai tika dots uz-

devums izveidot savu komandu, iesaistot tajā vienu skolēnu no 

katras klases. Papildus  bija jāveic dažādi uzdevumi- 

jasameklē un interesantā veidā jāizstāsta visinteresantākais 

fakts par Latviju, visiem komandas dalībniekiem jāiemācās P. 

Brūvera dzejolis "Manai tēvu zemei.", jāprot nodziedāt skolas 

himna un jāpadomā par vienotu komandas noformējumu. 

Pasākumu vadīja skolotāja Antra Laitāne. Atbildot uz dažādi-

em jautājumiem par Latviju, uzminot latviešu tautas dziesmu 

pēc nospēlētas melodijas un dziedot tās, sveicot Latviju 

dzimšanas dienā, komandai  2. vieta. Prieks, ka darot kopā, 

varam sasniegt daudz. 

6. b klases audzinātāja Inga Ieviņa 

Decembris ir klusais mēnesis, sākas Advente, Ziemassvētku gaidīšanas un brīnumu laiks. Brīdis, kad visa pasaule kļūst labāka, mīļāka, 

dāsnāka. 

      1. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju izveidoja savu Adventes kalendāru – brīnumu kalendāru. Sākumā tapa makets, griezām, 

mērījām, zīmējām. No filca auduma izgriezām krāsainus kvadrātiņus, zilus, zaļus, violetus, sarkanus, dzeltenus – tos sakārtojām kalendāra 

secībā. Tālāk izvietojām tos uz auduma un ar abpusējo līmlenti pielīmējām.  

      Saskaitījām kalendārā cik katra veida cipariņu ir, likām uz filca auduma, apvilkām un izgriezām. Liels paldies Martas mammai, kura 

mums izgrieza cipariņu šabloniņus. Visiem bija liels pārsteigums! Pašiem top savs Adventes kalendārs, ar pašu mazajiem pirkstiņiem 

darināts. Cik tas bija brīnišķīgi! Kalendārs bija arī jāizrotā. Katrs izgrieza kādu zīmējumu. Lorēnai 12. decembrī dzimšanas diena, tāpēc šo 

datumu rotā torte ar svecītēm, Emīlam 18,decembrī jubileja, viņš izvēlējās savu datumu izrotāt ar laimes zābaciņu. Citam tā bija eglīte, 

rūķītis, sniegavīrs, zvaigznīte, piparkūka vai vizuļojoša sniegpārsliņa. 

      Pat 5. un 6. klases skolēni izteica mums atzinības vārdus un novērtēja 1. klases skolēnu darbu. Tas bija liels gandarījums! 

      Katra diena Adventes laikā bija ļoti gaidīta, jo visi vēlējāmies kādu pārsteigumu ! Tas taču bija burvju kalendārs!      

                   

1. klases audzinātāja Ilva Robežniece 

Novembri  esam aizvadījuši  Latvijas 99. un skolas 149. dzimšanas dienas zīmē. Tātad 

esam  domājuši  apsveikuma tautasdziesmu skolai , esam nopietni gatavojušies ierindas 

skatei un konkursam ”Es mīlu Latviju.” Par dalību ierindas skatē domājām laikus, un tas 

nozīmē, ka ne tikai mācījāmies izpildīt 

komandas un nodziedāt ierindas dziesmu, 

bet arī  īpaši domājām par to, lai klase 

labi izskatītos. Skates dienā sapratām, ka 

esam  laba komanda, pat “Mirdzot šķēpi-

em” skanēja . 

     Lepojamies ar to, ka mums  izdevās 

iepazīties ar Rīgas teātru repertuāru,  

izvēlēties  izrādi, kas varētu būt saistoša 

vairākumam un vienoties ar direktori par 

braucienu uz Rīgu. Tas bija fantastiski! 

Lielākoties klasesbiedri Dailes teātrī  nekad  nebija bijuši, tāpēc tā bija jauna pieredze. Protams, ikvienu no mums  uz dažādām pārdomām 

rosināja izrāde” Klusā daba ar resno puisēnu.” Pat tie, kas iepriekš nebija īsti pārliecināti, vai  rīkojas pareizi, izvēloties  braukt uz Rīgu, 

secināja, ka teātra  izrāde patikusi. 

                                                                                        9.klases skolnieces Elīna un Laura 



SVEICAM SVĒTKOS 
Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam mēs apjautājām 

skolēnu un skolotājus , lai noskaidrotu ko šajā svētku laikā un 

nākamajam gadam viņi novēl.   

      „Vēlu ikvienam no mums padomāt par to, ko šogad esam 

paveikuši, kas ir palicis neizdarīts un ko varbūt vajadzēja darīt 

savādāk,” vēlēja skolotāja Justīne Iie. “Ir svarīgi uz mirkli apstāties 

un saprast, kas ir tas, ko mēs vēlamies sagaidīt no jaunā gada, lai 

nākamajā gadu mijā ar prieku uz to atskatītos. Novēlu siltus un gaišus 

svētkus visiem!”  

      Savu novēlējumu teica arī 8.a klases skolniece Evelīna Garkalne: 

„ Skolēniem un skolotājiem es novēlu pavadīt jauno gadu apņēmības 

pilnus, novēlu sasniegt iecerēto, nepadoties, ja sanācis saskarties ar 

grūtībām, viss vienmēr ir iespējams. Kā arī nebaidīties pamēģināt, 

nekad neuzzinās kādu iespēju palaidis garām.”  

      „Mums visiem, lai zaļās egles sīkstums cerībām un sirdīs miers, ko 

Ziemassvētki dod!” vēlēja skolotāja Sanita Stiebriņa. 

      Savukārt 8.b klases skolnieks Maksims Kavinskis sacīja: „ Novēlu 

visām skolotājām mūsu skolā palikt tikpat laipnām 2018. gadā, bet 

skolēniem novēlu labākas sekmes nākamajā gadā.”  

 

Aivis Šatalovs, 8. b klases skolnieks  

“ Noliksim bēdu zem egles zariem. 

Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod. 

Lūgsim no egles sev zaļo spēku, 

Paņemsim spēku, ko svētvakars dod!“ 

/Vēsma Kokle-Līviņa/ 

Tik viegli baltas pārslas krīt 

un maigi zemi sedz, 

bet sirdī iekrīt brīnumstars, 

ko skatiens nesaredz. 

Un nav jau tā, ka jāredz viss – 

lai paliek noslēpums, 

tā Ziemassvētki svētību 

un gaismu dāvā mums. 

/I.Priede/ 


