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“Jau vasara prom košā. 

       Atkal skola pulcē kopā mūs, 

          Un tās balss ir silta, aicinoša. 

     Atkal kopā! Blakus turamies! 

 Atkal cieši cieši, roku rokā!” 

(J. Osmanis) 

Lēnām sākot krāsoties koku lapām dzelteni sarkanos toņos un vējam 
kļūstot saltākam, jau atkal klāt ir pienācis rudens. Skolā aicinoši sāk 
skanēt zvans un  ar košiem ziediem rokās, 1. septembrī skolēni vēra 
vaļā arī mūsu skolas durvis, lai  uzsāktu jauno 2017/2018. mācību 
gadu.  

Zinību dienā skolas sporta zālē pulcējās Krustpils pamatskolas 
skolēni, skolotāji un vecāki. Skolā šogad mācības uzsāka 188 skolēni, 
13 no tiem Zinību kalnā kāpa pirmo reizi. Mazos ķiparus skolas dzīvē,  
kā jau ierasts, ievadīja 9. klases skolēni, kuri skolas biedrus sveica ar 
skaistiem vārdiem, gan priecēja ar dejas priekšnesumu, ko izpildīja 
Alens Girļanu.    

Liels paldies tika teikts arī jauno skolnieku vecākiem, kuri uzticēju-
ši savus acuraugus mūsu mīļajam skolas kolektīvam.  

Ar jauno mācību gada uzsākšanu gan skolotājus, gan skolēnus un 
viņu vecākus bija ieradušies sveikt arī Krustpils novada izpilddirektors 
Raimonds Spēks un Krustpils novada pārvaldes vadītāja Andra Munce, 
kuri vēlēja izturību un pacietību jaunajā darba cēlienā. 

 
Tāpat svinīgajā pasākumā, pārgriežot lentu, tika atklāta Zaļā 

klase, kas ir jaunums mūsu skolā.  Skolas direktore Vija Stiebriņa 
informēja, ka Zaļā klase tapusi vasaras brīvlaikā un tās kopējās 
izmaksas veidojot aptuveni četri tūkstoši eiro.  

Klase izveidota ar mērķi, lai skolēniem būtu iespēja apgūt ne 
tikai teoriju, bet darboties arī praktiski. „Skolotāji varēs vadīt 
stundas ārpus skolas telpām, sniedzot skolēniem iespēju darbo-
ties praktiski,” skaidroja V. Stiebriņa.  

Pēcāk skolēni kopā ar skolotajām devās uz savām klasēm, lai 
saņemtu mācību grāmatas, dienasgrāmatas un pēdējos norādīju-
mus veiksmīgam jaunajam mācību gada sākuma. 

Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves 
etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības.  

 
J. Iie 

Varavīksne 
Krustpils pamatskolas avīze 

Sveiks jaunais mācību gads! 

1.klase ar skolotāju Ilvu Robežnieci 
 1.rindā no labās puses  Santa  Sala, Evelīna Vēvere, Simona Hartiga-
Grigorjeva, Nikola Pārupe. 2.rindā no labās Daniēls Maļdžus, Marta 
Kanderāte. 3.rindā Deivids Fedotovs, Ņikita Jefimovs ,  Lorēna Maļceva, 

Šons-Rodnijs Švirksts , Madara Mežsarga. 

“ Mēs saviem bērniem atstājam mantojumā tikai 

divas lietas – saknes un spārnus.” 



Sākoties jaunajam mācību gadam, esam izveidojuši savu redakciju, tepat—Krustpils pamatskolā. Redakcijā, ieskaitot 

skolotāju, darbojas deviņi cilvēki, 6.-8. klašu skolēni. Avīzes galvenais mērķis ir atspoguļot mūsu skolas ikdienu un lielākos 

sasniegumus. Pirms ķerties klāt rakstu lasīšanai, aicinām iepazīties ar mūsu redakcijas cilvēkiem. Mēs viens otram uzdevām 

divus jautājumus, viens no tiem— kādēļ esam redakcjā, bet otrs jautājums bija katra paša brīva izvēle. 

Evelīna Garkalne 8.a: “Es izvelējos darboties pulciņā 

jeb mūsu redakcijā, jo žurnālists var tikt tur, kur nevar 

tikt parasti cilvēki.”  

Diāna Cakule 8.a : “Šis pulciņš mani ieiientreģējā, jo 

es vēlos izmēģināt ko jaunu un iemācīties, kā pareizi ir 

jāraskta dažādi ziņu materiāli.”  

Aiva Putāne 6.a : “Izvēlējos tieši žurnālistikas pulciņu, 

jo jau agrāk vēlējos pamēģināt ko tādu. Vēlējos ie-

mācīties pati rakstīt rakstus un veidot ziņas.”  

Ralfs Beinarovičs 8.a : “Nolēmu nākt tieši uz šo pul-

ciņu, jo vēlējos iegūt jaunu informāciju. Iemācīties, kā 

pareizi rakstīt rakstus, montēt dažādus video, apstrādāt 

bildes. Nākotnē pats vēlos tupriāt mācības Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžā, multimediju kursā.  Iespējams, 

manas domas mainīsies, bet pašlaik par citu profesiju 

nedomāju..”   

Aivis Šatalovs 8.b: “Es izvēlējos apmeklēt šo pulciņu, 

jo vēlējos uzzināt kaut ko jaunu par žurnālistu darbu.” 

Sjuzanna Sileviča 8.a : “Es izvelējos šo pulciņu, jo 

vēlos iemācīties intervēt cilvēkus, rakstīt rakstus par 

dažādām tēmām, montēt video un rediģēt bildes.” 

Evelīna Rudzīte 7.a: “Es vēlos  uzzināt  ko vairāk par 

žurnālistiku, tādēļ iestājos “Jaunais žurnālists”  pul-

ciņā. Lai gan ir pagājuši tikai divi mēneši, es jau esmu 

iemācījusies ļoti daudz par  žurnālista darbu un 

ikdienu.”  

Krista Višnevska 7.a: “Es iestājos žurnālistikas pulciņā, jo žurnālisti var pabūt tur, kur citi netiek.  Žurnālisti ir arī tie, kas uzzina visus 

jaunumus pirmie.”  

Raivis Randohs 8.a: “Es apmeklēju šo pulciņu, jo man ir vēlme, paveikt ko 

jaunu, un izmēğināt, kā ir būt žurnālistam. Varbūt šī profesija man iepatiksies un 

es to varētu izvēlēties kā savu nākotnes karjeru.” 

Vairākums mūsu jauno žurnālistu vēlējās noskaidrot, ko skolas biedrs 

domā par sevi, tādēļ tika uzdots jautājums: “Kā tu sevi raksturotu?”  

Sjuzanna S.: “Es esmu diezgan pacietīga, kas ir ļoti piemērota īpašība tieši 

žurnālista profesijai. Esmu  izpalīdzīga, sabiedriska un mēdzu būt arī 

ziņkārīga.”  

Ralfs B.: “Uzskatu, ka esmu sportisks, smaidīgs un pacietīgs. Viegli spēju atrast 

kopīgu valodu ar sava vecuma jauniešiem un esmu liels optimists.”   

Diāna C.: “Es esmu ļoti draudzīga meitene. Man ir viegli komunicēt ar sava 

vecuma jauniešiem, bet ar mazākiem  bērniem iet mazliet grūtāk. Aktīvi darbojos 

dažādos pulciņos, jo nepatīk sēdēt bezdarbībā. Skolā apmeklēju kori, žurnalisti-

kas pulciņu, noformēšanu un mazpulcēnus. Ārpus skolas aizraujos ar hip-hop 

dejām.”   

 

 

R. Randohs: “Manuprāt mani vislabāk raksturo vārds neatlaidība, jo es 

nekad nepadodos uzreiz, vienmēr cenšos izpildīt dotos uzdevums, lai gan 

dažkārt esmu arī slinks.”  

Aivis Š. sevi raksturo ar  četr iem vārdiem—futbols, smieklīgs, da-

torspēles, aktīvs. 

Aivai P. skolasbiedrene gan uzdeva mazliet savādāku jautājumu, inter -

esējoties kādām, pēc Aivas domām, īpašībām ir jāpiemīt, lai kļūtu par 

žurnālistu: “Manuprāt, galvenās īpašības ir  pacietība un ziņķārība —īstam 

žurnālistam jābūt tieši tādam. Protams, svarīgi ir arī būt patiesam un 

pieklājīgam, lai ievērotu pieklābījas un ētikas normas.” 

Savukārt Evelīna G. sniedza atbildi uz jautājumu, par to kā viņa pavada 

savu brīvo laiku: “Brīvajā laikā aizraujos ar gleznošanu un grāmatu 

lasīšanu. Patīk arī spēlēt uz klavierēm.”  

Interesants jautājums bija arī uzdots K. Višņevskai  - “Kādi žurnālisti dar-

bojas Jēkabpilī?”.  Krista nosauca četrus pazīstamus cilvēkus no radio1.lv, 

kas pēc viņas domām ir mediju cilvēki: Lāsma Irša, Jānis Balodis, Sandra 

Mikanovska un  Andris Ungurs. 

Viesjototies  vietējā medija “Radio1”.  No kreisās  puses, 1. rinda: Evelīna G., Diāna,  
Sjuzanna, Aiva, sk.. Justīne,. Otrā rinda no kreisās puses: Ralfs, Raivis, Aivis,  

Krista, Evelīna R. 
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JAUNS SĀKUMS  - JAUNAS IDEJAS 



Šī gada septembra otrajā nedēļā  visā Latvijā norisinājās dzejas dienas, tai 

skaitā arī Krustpils pamatskolā. Katru gadu dzejas dienās visā Latvijā tiek 

rīkoti dažādi dzejas lasījumi, muzikāli koncerti un izstādes. Arī Jēkabpilī 

tiek rīkoti dažādi pasākumi un akcijas saistībā ar Dzejas dienām. 

    Krustpils pamatskola katru gadu Dzejas dienas pavada citādi. Šogad 

Krustpils pamatskolas 5. – 6.klašu skolēni piedalās ,Skaļā lasīšana’’, un, lai 

ārpusskolas konkursā būtu drošāk piedalītes, skolēniem bija iespēja iz-

mēģinā runāt skolas mikrofonā. No katras klases tika izvirzīti izteiksmīgākie 

un radošākie lasītāji ar sev tīkamiem vai pašsacerētiem  dzejoļiem. 

,,Uztraukums bija ļoti liels, daudziem trīcēja rokas, daži mikrofonā runāja 

pirmo reizi,’’ stāsta skolas bibliotekāre un pasākuma organizētāja Antra 

Laitāne.  

    Dzejas lasījumi norisinājās divās kārtās. Pirmā kārta norisinājās skolas 

rīta sarunu laikā, kurā piedalījās astoņi 1. – 4. klašu skolēni - Marta Kan-

derāte (1.kl.); Raivis Gremze (2.kl.); Marģers Kanderāts (3.kl.); Ksenija 

Potina (4.kl.); Amanda Dūma (4.kl.); Dana Riekstiņa (4.kl.); Aleksandrs 

Kuzmins (4.kl.); Evelīna Jansone (4.kl.). 

    Otrā kārta norisinājās garajā starpbrīdī, kurā  piedalījās divpadsmit 5.- 9. 

klašu skolēni -  Sintija Dundure (5.kl.); Velta Vasjurina (6.b kl.); Annija 

Sargune (6.a kl.); Krista Ozoliņa (7.a kl.);  Lauris Paeglis (7.b kl.); Signe 

Vīksne (8.b kl.); Sjuzanna Sileviča (8.a kl.); Arnis Broks (9.kl.); Armands 

Petkuns (9.kl.). Savukārt visi pārejie skolēni  varēja piedalīties 

konkursā,,Vērīgākais klausītājs’” un mēģināt saklausīt dzejoļa autoru, no-

saukumu, kā arī atpazīt lasītāju. Konkursā uzvarēja 7. a klases skolnieces 

Evelīna Rudzīte un Krista Višņevska.  

     

 

 

 

 

Viena no dzejoļu lasītājām -  Sjuzanna Sileviča stāsta savas pār-

domas par pasākumu: ,, Šīs Dzejas dienas ideja man ļoti patika. 

Priecē tas, ka katrs varēja izvēlēties pats savu dzejoli, jo to ir 

patīkamāk lasīt. Man nebija ne baiļu, ne uztraukuma, jo runāt, kad 

klausītāji neredz lasītāju un nezina, kas viņš ir, ir daudz vieglāk. 

Daudzi apkārt esošie ļoti uztraucās, kas bija redzams no malas, bet 

tas bija patīkams uztraukums. Prieks, ka viss izdevās.’’ 

    Dzejoļu lasītāji saka lielu paldies skolotājām, kuras palīdzēja tik 

izteiksmīgi nolasīt dzejoļus skolas radio – Inesei Graudumai,  Ingai 

Ieviņai, Initai Beinarovičai, Inai Leikučai, Ilvai Robežniecei, Dainai 

Lapiņai  un Dacei Miezītei. 

8.a klases skolniece Evelīna Garkalne 

Rudens 

   Rudens lapas dzenā pa gaisu 
   Es redzu lapu skaistu. 
   Rudens pilns lapu 
   Vai redzi skaistu skatu? 
 
  Lapas lēnām laižas lejā 
  Un iekrīt tieši manā sejā. 
  Rudens vējā stāvu es. 
 
 Rudens elpu tu man dves. 
 Rudens kutina degunu man, 
 Kad skaista vijoles dziesma skan. 
 
  Apritēs gads nākamais 
  Tas ir tas gads saliktais. 
  Liec rudens puzli tu, 
  Lai vakaros nenoskumtu. 
  Priecīgs prāts tev būs, 
  Lai rudens apskauj mūs. 

(Krista Ozoliņa) 
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DZEJAS DIENA 



SKOLĀ VIESOJAS PAŠVALDĪBAS POLICISTS 

Šī gada oktobra sākumā—6.oktobrī— Krustpils pamatskolā vieso-

jās Jēkabpils pilsētas pašvaldības policists, kurš 7.- 8.klases 

skolēniem stāstīja par drošību, atrodoties pie dzelzceļa sliedēm, 

atgādināja par skolas iekšējās kārtības noteikumiem, skaidroja, kā 

notiek noziedznieku aizturēšana, informēja par video novērošanas 

kamerām Jēkabpilī, kā arī stāstīja par  policistu ekipējumu un 

demonstrēja to.  

     Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas ekipējumā ietilpst steks, 

roku dzelži, gāzes baloniņš un  elektrošoks. Lai skolēniem būtu 

vienkāršāk saprast, kā tiek pielietots katrs no priekšmetiem,  tika 

demonstrēts, kā daži tiem tiek  pielietoti dzīvē. Policists aicināja 

pieteikties brīvprātīgos, kuri vēlētos uzzināt, kāda ir sajūta, kad 

tiek uzlikti roku dzelži. Pieteicās trīs skolēni, kuri pārliecinājas, ka 

esot saslēgtam ilgstoši roku dzelžos ir ļoti sāpīgs un nepatīkams 

process.  Tāpat policists nodemonstrēja, uz kurām ķermeņa daļām 

un kā pielieto steku. Protams, kaitējums nevienam skolēnam netika 

nodarīts.  

 

8.a klases skolnieks Raivis Randohs  

Katru mācību gadu dažas no 5. – 9. klašu skolniecēm dodas ekskursijā mājturības mā-

cību ietvaros.  

     Šī mācību gada 14.septembrī 8.a, 8.b, un 5. klases skolnieces devās ekskursijā uz 

Madonu, lai apmeklētu lietišķās mākslas izstādi, Madonas Novadpētniecības un Māk-

slas muzejā. 

     Šajā izstādē bija iespējams apskatīt gan dažādu novadu villaines, gan tautu tērpu 

kronīšus, adītus cimdus un tamlīdzīgas lietas. Bija iespēja pat paskatīties, kā pirms 

vairākiem gadiem ģērbās cilvēki, kādas rotaslietas izmantoja kā  aksesuārus.  Izstāde 

likās patiesi plaša, bija ļoti interesanti to pētīt un klausīties, ko stāsta gide. 

     Pēc diezgan garās, bet interesantās staigāšanas pa muzeju visiem bija iespēja padar-

boties radoši. Bija iespēja ,,aust’’ ar papīru. Vēlāk visi varēja pārbaudīt savas zināšanas 

par skolas uniformām senāk, arī tas lielākoties visām patika.   

 

 

Gide bija arī sagatavojusi spēli—no trauciņa varēja 

izvēlēties lapiņu, uz kuras bija rakstīts kāds lietvārds, 

piemēram, smiltis vai mellenes, un tad  muzejā  bija 

jāatrod villaine vai cimdi, kuri asociējas ar šo lietvārdu 

pēc krāsas, raksta, materiāla vai jebkā cita.  

     Gan jaunākās, gan vecākās meitenes bija priecīgas, 

bija manāms, ka visām ekskursija bija patikusi.  Dau-

dzas noteikti uzzināja kaut ko jaunu, dažas atcerējās jau 

zināmus  faktus, bet apmierinātas bija visas. Prieks, ka 

ekskursija izdevās! 

8.a klases skolniece Evelīna Garkalne 
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ČAKLĀKĀS DODAS EKSKURSIJĀ UZ MADONU 



ĒDAM PAREIZI—VESELĪGI 

Krustpils pamatskolas 1.- 4. klašu skolēni tika pirmo 100 skolu skaitā ”Putras programmā” un visu oktobra pirmo nedēļu darbojās radoši un 

aktīvi, iesaistoties dažādos darbos. Skolotāja Inese Grauduma stāsta, ka klasēs tika runāts par veselīgu dzīvesveidu un pareizu uzturu, rakstīti 

radošie darbi - dzejoļi, pasakas par veselīgu dzīvi ,receptes ēdineam, kur iekļautas auzu 

pārslas, veidota izstāde. Savukārt nedēļas nosēgumā  Zaļajā klasē skolēni prezentēja 

savu veikumu. 

     Arī 3.klases bērni bija cītīgi gatavojušies Miķeļdienas un putras svētkiem. “Mēs 

rakstījām savus radošos darbiņus, labākie bija Karolīnai un Marģerim. Piedalījāmies 

rudens darbiņu izstādē, visinteresantākais darbiņš bija Karolīnei - ežu ģimenīte. Daniels 

izveidoja jauku Jumja zīmi. Ar savas ģimenes spēka riku izcēlās Marģers,”  stāstīja 

skolotāja Ina Leikuča. “Savukārt piektdien klāt bija svētki ,kuros mēs vairāk uzzinājām 

par Miķeli, minot mīklas, klausoties tautas dziesmas un ejot rotaļās. Interesanti arī 

stāstīja darbiniece no brīvdabas muzeja “Sēļu seta” par maizītes “ceļu” līdz galdam. 

Tika arī demonstrēti senču darbarīki, kurus izmantoja, sākot no graudu kulšanas līdz pat 

maizes cepšanai. Pasākuma beigās visi kopā ēdām putru svaigā gaisā, ko vārīja skolas 

saimniece. Kas var būt labāks par šo?”  

Materiāls sagatavots  pēc sk.I. Leikučas un sk. I. Graudumas informācijas 

SKOLAS  MAZĀKIE PIEDALĀS GRĀMATU SVĒTKOS 
Ar dzejas lasījumiem, mūziku un radošajām darbnīcām septembra beigās 

norisinājušies Krustpils novada Grāmatu svētki un atklāta jaunā Variešu 

bibliotēka. 

    Pēc svinīgā pasākuma Variešu pagasta pārvaldes ēkā, kad, pārgriežot 

lenti, tika atklāta jaunā Variešu bibliotēka, norisinājās dažādi pasākumi 

gan pieaugušajiem, gan bērniem. Pasākumā kopumā piedalījās aptuveni 

320 cilvēki no visām Krustpils novada skolām – Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskola, Mežāres pamatskola, Sūnu pamatskola, Variešu sākumskola, 

Vīpes pamatskola, Antūžu speciālā internātpamatskola un Krustpils pa-

matskola.  

     Sākumskolas vecuma bērni iepazinās ar mākslinieci Ilzi Dambi un 

kopā veidoja papīra pilsētas. Pēc tam sekoja zemessargu paraugdemon-

strējumi un sarunas ar režisoru, aktieri un leļļu meistaru Juri Abramenko.  

VĀRĀM, VĀRĀM PUTRIŅU 

1.klases audzinātāja Ilva Robežniece atzina, ka lielākais prieks bija 

par to, ka bērniem bijusi iespēja darboties praktiski – veidot mājas, 

pilsētu, iejūtoties ilustrātora lomā. Līdzīgās domās ir arī 4. kklases 

audzinatāja Inese Grauduma: “Uzrunāja radošo ideju izpausme klases 

sadarbībā, jo katrs šo darbu izprata savādāk. Bija tiešam interesanti 

vērot darba rezultātu.” Arī 4. klases skolēns Aleksandrs Kuzmins 

atzina, ka paticis darboties praktiski, pēc sirds patikas: “Bērniem bija 

brīva vaļa, un mēs varējām veidot savas mājas tā, kā mēs vēlējāmies. 

Man ļoti patika arī tas, ka pasākumā bija vairākas skolas kopā un bija 

daudz cilvēku. Interesanti bija arī apskatīt un aptaustīt zemessargu 

ekipējumu.”  
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Jauno darba nedēļu pēc skolēnu rudens brīvdienām 5.-6. klases skolēni uzsāka, atkārtojot  veselīga uztura principus. Par to, kādus ēdienus 

vislabāk lietot uzturā, bet no kuriem vislabāk atteikties, stāstīja SIA „OnPlate”  asistente, topošā uztura speciāliste—Zanda Mihailovska.  

 Skolēniem tik skaidrots, cik nozīmīgi ikdienā ir uzņemt pietiekoši daudz olbaltumvielu, lai orga-

nisms spētu „būvēt” šūniņas. Olbaltumvielas ir būtiskākā dzīvo organismu šūnu sastāvdaļa. Z. Mihai-

lovska  arī  informēja, ka cilvēkam dienā ar uzturu nepieciešams uzņemt vienu gramu olbaltumvielu 

uz vienu kilogramu ķermeņa masas, savukārt sportistiem un cilvēkiem ar lielu muskuļu masu esot 

ieteicamas uzņemt no 1 līdz 1,4 gramiem uz katru ķermeņa masas kilogramu. Tāpat tika atgādināts, 

ka ogļhidrāti nodrošina organismu ar enerģiju, kas nepieciešama augšanai un fiziskai aktivitātei. Tie 

palīdz organismam pilnvērtīgi izmantot pārējās vērtīgās vielas. Skolas gados bērni strauji aug, tādēļ 

šajā laikā palielinās apetīte un rodas vajadzība pēc papildus enerģijas.  Līdz ar to bieži vien bērni 

enerģiju meklējot nepareizos jeb sliktajos ogļhidrātos—saldumos un gāzētajos dzērienos, kas satur 

cukuru. Skolēniem tika skaidrots, ka, lai nerastos liekais svars, par enerģijas avotu ir jāizvēlas veselī-

gāki produkti—vairāk graudaugu produkti (īpaši pilngraudu) un kartupeļi, dārzeņi, augļi un ogas. 

Jāmin, ka uzņemot pārlieku daudz produktu, kas satur cukuru, tiek bojāti arī zobi, par ko bērni pārlie-

cinājās, noskatoties īsfilmu. 

Pēc veselīga uztura ēšanas pamatprincipu atkārtošanas Z. Mihailovska pārbaudīja skolēnu zināšanas, 

liekot darboties praktiski.  Skolēni tika sadalīti trīs grupās, un katrai grupai tika iedots veselīga uztura 

šķīvis. Uztura šķīvī bija jāsagrupē produkti atbilstoši to lietošanas daudzumam ikdienā. Piemēram, 

ēdot pusdienas, lielāko daļu no šķīvja, tas ir, pusi, būtu jāaizņem dārzeņiem un augļiem.  

 



Šī gada 29. septembrī Krustpils pamatskolā tika atzīmēta starptautiskā 

Skolotāju diena. Katru gadu skolotājiem tiek veltīta diena, kad tie var 

atpūsties, bet viņu vietā pie darba ķeras 9.klases skolnieki. 

     Svētki sākās jau agri no rīta, kad, ieejot skolā, varēja sastapt  9.klases 

audzinataju Daci Miezīti un 9.klases skolniekus, kuri novēlēja citiem 

skolotājiem prieka pilnu šo dienu. Katra klase bija sagatavojusi skaistu 

novēlējumu, dziesmu vai pat deju, uz kuru aicināja ikkatru skolotāju. 

Svinīgā pasākumā visi tika iepazīstināti ar “jaunajiem” skolotājiem. Ne 

mazāk svarīga informācija bija tā, kurš tad būs skolas direktors un viet-

nieks. Šajā dienā jaunā skolas direktore bija Elīna Elksnīte, savukārt, 

direktores vietnieks Mihails Pranovičš.  

    “Par skolas direktori būt nav viegli, pienākumos ir strādāt ar dokumenti-

em, domāt par skolas dzīvi, tomēr būt par skolas direktori tikai uz vienu 

dienu ir pavisam kas cits. Viegli nebija, bet neskatoties uz visām grūtībām, 

man patika šis amats, bija interesanti,” secina E.Elksnīte. 

Pagrūti gājis ne tikai skolas direktorei, bet arī latviešu valodas skolotājai 

Agnijai Krilovai. Pēc viņas domām, grūtākais skolotājas lomā ir iegūt 

cieņu no skolniekiem: “No mazāko klašu skolēniem to bija vieglāk 

iegūt, jo vecuma attiecība ir lielāka, savukārt 6. un 7. klašu skolēni 

uztvēra mani kā vienaudzi un īsti negribēja sadzirdēt.’’ Savukārt 

visvairāk Agnijai patika tas, ka viņai bija liela atbildība un stundu 

viņa realizēja tā, kā pati vēlējās.  

     Kamēr skolēni tēloja jeb iejutās skolotāju lomās, skolotāji pilnā 

sparā atpūtās. Pēc svinīgā pasākuma skolotāji devās uz mājturības 

kabinetu, kura bija izrotāta ar krāšņiem lietussargiem. Skolotājiem 

bija iespēja piedalīties loterijā, kurā katrs pēc kārtas izlozēja 

burciņu, un bija jāmin, kas par “gardumu” tur iepildīts. Protams, kā gan bez pīrāga, kuru pagatavoja 9.klases skolēni. Vēlāk visi skolotāji 

kopīgi devāss uz Mežāri, kur pulcējas visi Krustpils novada pedagogi, lai 

baudītu grupas “Galaktika’’ koncertu. 

    “Pasākuma koncepcija man ļoti patika, pluss bija tas, ka skolēni ie-

saistījās priekšnesumos ne tikai dziedot, bet arī dejojot. Bija patīkami 

redzēt kolēģus dejojot. Prieks bija arī pa to, ka devītie bija pārdomājuši 

pārsteigumus, jo to bija daudz. Īpaši iepriecināja torte, kas tika cepta kā 

dāvana. Man bija jauns tas, ka visi novada skolotāji katru gadu apmeklē 

kādu skolu, emocijas ir palikušas tikai pozitīvas, ir ar ko salīdzināt no ie-

priekšējās darba vietas, skolēni ir sirsnīgi un pilni ar idejām,’’ sacīja mūzi-

kas skolotāja Inna Kokmane. 

Ikkatrai skolotājai un skolotājam Krustpils pamatskolas 

direktore Vija Stiebriņa novēl:“Skolotāju dienā kolēģiem novēlu 

nezaudēt humora izjūtu,  vienmēr būt uz zirga, brieža vai viļņa, 

kur nu kurš vēlas atrasties. Novēlu meklēt gaišumu katram 

pašam sevī, savos tuvākajos, apkārtējos cilvēkos un apkārtējos 

notikumos, mācēt saskatīt gaišo arī rūpju pilnajā ikdienā.’’ 

Skolotāju diena izdevās prieka pilna gan skolēniem, gan 

bērniem. Cerēsim, ka arī nākošgad tā būs tikpat organizēta, 

unikāla un īpaša. 

8.a klases skolniece Diāna Cakule 

“Novēlu meklēt gaišumu katram pašam sevī, savos tuvākajos, 

apkārtējos cilvēkos un apkārtējos notikumos, mācēt saskatīt 

gaišo arī rūpju pilnajā ikdienā.’’ 
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SKOLOTĀJU DIENA KRUSTPILS PAMATSKOLĀ 



 PIEKTĪŠI IESVĒTĪTI 

 
Lai noskaidrotu, kā skolotājiem patika viņiem veltītais pasākums,  mēs dažiem no  skolotājiem uzdevām 

jautājumu: ,,Kas jums visvairāk patika vai nepatika Skolotāju dienā? ’’. 

      Sporta un 5. klases audzinātājai Aivitai Ķiplokai prātā vislabāk palikuši gardumi: ,,Man tiešam patika,  

kā tika sagaidīti skolotāji,  un dāvātās konfektes, kas ievīstītas īpaši pagatavotos papīriņos. Priecēja arī 

pārsteiguma loterija,  kad katrs skolotājs izlozēju burciņu ar īpaši gatavotu un unikālu pildījumu, piemēram 

upeņu – banānu ievārījumu. Protams, arī klašu apsveikumi  bija ļoti jauki.”  

      Arī skolotājai Maijai Kīnei un  Antrai Laitānei ļoti paticis koncerts. “Koncerts bija tiešām ļoti, ļoti 

skaists, tomēr vislielāko prieku sagādāja tas, ka  9. klases skolēni novadīja stundas bez lielām problēmām. 

Ļoti patika arī tie pārsteigumi, ko devītie bija sagādājuši skolotājiem,” atzina A. Laitāne.  

      Skolotājai Ilvai Robežniecei lielāko prieku sagādājis 9.klases priekšnesums un arī pārsteiguma kon-

fektes: “Skolotāju diena šogad bija organizēta mazliet savādāk nekā iepriekš, kad katra klase varēja 

apsveikt savu skolotāju, bet uzskatu, ka pasākums tāpat bija skaists un izdevies.”  

     Skolotājai Gunai  Pusbarniecei vislielāko pr ieku esot sagādājusi viņas audzināmā klase – 6.a, kas klausījuši 9.klases skolēnus un 

stundās uzvedušies ļoti labi. Savukārt skolotāja D. Miezīte sacīja: “Svētku koncerts man ļoti patika, bet skolēnu uzvedība pasākuma laikā 

varēja būt labāka.”   

     Savos iespaidos par pasākumu un dienu kopumā dalās arī skolas direktore Vija Stiebriņa:,, Skolā patika bērnu organizētā loterija 

skolotājiem -  tas, ka bērni lika darboties arī mums. Skaists pasākums bija arī dienas otrajā daļā, ko organizēja Krustpils novads visām novada 

skolām – grupas “Galaktika” koncerts, kas notika Mežārēs. Runājot par pasākumu skolā, protams, ir lietas, pie kā būtu jāpiestrādā. Man 

tiešam ļoti nepatika, ka skolotāji tika nosēdināti ar muguru pret skolēniem, līdz ar to mēs neredzējām bērnu sejas un arī bērni neredzēja mūsu 

reakcijas gan uz apsveikumiem, gan viņu uzvedību.  Līdz ar to zālē valdīja paliels troksnis -  pie šādām lietām ir nopietni jādomā, jo tā 

nedrīkst būt.  Tāpat man nepatika, ka pasākuma pirmā daļa neiekļāvās paredzētajā laikā, līdz ar to visa programma, kas bija sastādīta tika 

izjaukta, tāpat,  kā kopējais dienas plānojums.  

     Nu un trešais ir tas, ka varēja padomāt par autobusa izrotāšanu. Citus gadus ir bijis skaists noformējus, kas ik vienam pavēstīja, ka 

skolotāji svin savu dienu un autobusā braucam mēs nevis bērni. Tomēr gribu teikt lielu paldies devītajiem, kas centās un pagatavoja pat tortīti 

mums. Ir daudz labu un skaistu lietu, kas paliks atmiņā no svētkiem.” 

Materiālu apkopoja: Aivis Šatalovs 8.b klase  

    Intervēja: Ralfs Beinarovičs  

devumus, kuros 5. klasei veicas ļoti labi.  

    Pēc tam, kad 5. klase bija izgājusi visus pārbaudījumus, 

skolēni ar skolotājiem atkal pulcējas skolas sporta zālē, kur 5. 

klase, šoreiz jau, uzklausīja skolasbiedru apsveikumus.  

Apsveikumi bija krāšņi un ļoti individuāli— tika dāvātas gan 

konfektes, gan ziedi, gan skaitīti sirsnīgi dzejolīši.  

7.a klases skolniece Evelīna Rudzīte 

  

20. oktobrī Krustpils pamatskolā norisinājās 5. klases iesvētības. Pēc 

piektās stundas visi skolēni devās uz zāli, kur 5. klases skolēni  iepazīstināja 

ar sevi, nosaucot un attēlojot savu talantu. Pēc sevis iepazīstināšanas 

piektklasniekiem bija jātiek galā ar dažādiem uzdevumiem un 

pārbaudījumiem, ko bija sagatavojuši 6.-9. klases skolēni ar audzinātājām. 

Katrs no pārbaudījumiem norisinājās attiecīgās klases kabinetā. Uzdevumi 

bija ļoti dažādi. Piemēram, 7.a klase bija sagatavojusi atjautības uz-

“Klašu kolektīvi bija pacentušies, bija interesanti  

veikt dažādus uzdevumus -  ar knaģi lasīt zirņus, 

pa krāsām sašķirot pupiņas, ar aizsietām acīm 

salikt bumbiņas , ar taustes palīdzību  atpazīt 

dažādus priekšmetus utt. Pēc sekmīgas 

pārbaudījumu veikšanas piektklasnieki nodeva 

zvērestu, saņēma apsveikumus, dāvanas un 

oficiāli tika uzņemti pamatskolas grupā. Šo 

notikumu  pēc tam vēl atzīmējām klases vakarā. 

Spēlēs un atrakcijās jautri pavadījām laiku. 

Paldies skolasbiederiem un viņu audzinātājiem 

par šo lieliski noorganizēto pasākumu!”  

5. kl. sk. Aivita Ķiplooka 
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Septembra pirmspēdēja nedēļa visā Lat-

vijā norisinājās „Olimpiskā diena”. Tradi-

cionāli arī šogad, sesto gadu pēc kārtas, 

šajā pasākumā piedalījās Krustpils pa-

matskola. 

      „Latvijas Olimpiskā komiteja katru 

gadu nosaka tēmu, kurai pielāgojas visa 

Latvija. Šogad tēma bija „Dabas sporta 

zālē”, bet devīze – „Sporto svaigā gaisā!”  

 

Par cik skolas sporta laukumā slikto laikap-

stākļu dēļ nebija piemērots sportiskajām 

aktivitātēm, mēs izvēlējāmies sportot 

Krustpils saliņā. Šogad piedalījās 5.-9. 

klašu skolēni, jo paralēli šim pasākumam 

norisinājās arī grāmatu svētki, kuros 

piedalījās 1.-4. klašu skolēni ar 

audzinātājām,” stāsta Krustpils pamatsko-

las skolotāja Aivita Ķiploka. „Plkst. 10.00  

no rīta skolas sporta zālē pēc noteiktas 

mūzikas un vingrojumiem notika kopīga  

iesildīšanās. Pēc tam visi devāmies uz 

Krustpils saliņu, kur atkārtojām ie-

sildīšanos un sākām mūsu Olimpisko 

dienu. Kopumā bija sagatavotas astoņas uzdevumu 

stacijas, kuras pēc noteikta laika izgāja katra klase, bet 

noslēgumā visi piedalījāmies izturības skrējienā.”  

      Dienas noslēgumā katrs skolēns saņēma diplomu, 

kā pateicību par piedalīšanos Olimpiskajā dienā, kā arī 

no kartona veidotas hantelītes. Savukārt no Latvijas 

Olimpiskās komitejas skola saņēma trofeju par 

piedalīšanos Olimpiskajā dienā.  

     Skolotāja Aivita saka lielu paldies 

klašu audzinātājiem, kas reizē ar saviem 

skolēniem pildīja uzdevumus, kā arī 

palīdzēja noorganizēt šo dienu. Tāpat 

paldies tiek teikts mājturības skolotājam 

un vecāko klašu skolēniem, kas 

atsevišķām uzdevumu stacijām sagatavoja 

nepieciešamo inventāru. 

 Mums bija arī maiņas spēlētāji - Dāvids Kleins un Emīls Pabērzs, 

gadījumā, ja kāds no sākumsastāva gūst traumu vai arī vienkārši 

nogurst.                

    Turnīrā bija jāspēlē uz mazā laukuma, tas ir astoņi spēlētāji pret 

astoņiem.  Turnīra beigās mēs guvām 4. vietu . Kopā mums bija divi 

gūti vārti un divi ielaisti vārti. Abus divus gūtos vārtus guva  

Maksims Kavinskis.  

     Protams, bija iespēja tikt uz 2. vai 3. vietu, diemžēl, šoreiz tas 

neizdevās. Mēs ielaidām nepatīkamus vārtus, kad spēlējām pret 

Jēkabpils 2. vidusskolas komandu. Tas pats bija spēlē par 3. vietu, 

pret Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas komandu. Mēs turpināsim trenēties, 

lai nākamreiz gūtu labākus rezultātus .  

 

                                              8.b klases skolnieks Maksims Kavinskis 

2017. gada 20. septembrī plkst. 9:00 no rīta  Jēkabpils Valsts 

Ģimnāzijas futbola laukumā notika skolu futbola sacensības 2004.-

2005.gadā dzimušajiem zēniem un 2002.-2003.gadā dzimušajiem 

zēniem. 

      Kopumā sacensībās piedalījās piecas skolas - Krustpils pamatsko-

la, Jēkabpils Valsts Ģimnāzija (JVĢ), Jēkabpils 2. vidusskola, 

Viesītes vidusskola, Jēkabpils 3. vidusskola.  

      Jaunāko puišu komandā spēlējā: Rolands Marcinkevičs, Kristers 

Ignatjevs, Ingus Ābeltiņš, Vladimirs Kaminskis, Kristaps Ločmelis, 

Oskars Tālmanis, Konstantīns Kazakevičs, Andis Krilovs, Lukass 

Marcinkevičs, Andis Putāns. Šī mūsu skolas komanda ieguva 3. vietu 

      Savukārt mūsu komandas, vecāko gadu puišu komandas sastāvs 

bija šāds : kapteinis – Ralfs Beinarovičs; uzbrucēji – Maksims Kavin-

skis un Artūrs Dzirkalis;   pussargs – Aivis Šatalovs; aizsargi – Elviss 

Kalniņš, Rinalds Krastiņš, Ralfs Beinarovičs un Roberts Krūmiņš; 

vārtsargs – Raivis Randohs. 

KRUSTPILS PAMATSKOLAS  KOMANDAS PIEDALĀS   

FUTBOLA SACENSĪBĀS   
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ESAM AKTĪVI JAU SESTO GADU PĒC KĀRTAS 



Mācību stunda ārpus skolas   

Trešdien 15. septembrī mēs - 8.b klase  devāmies nelielā ek-

skursijā uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Pirms došanās, 

sazinoties ar patversmes darbinieci,  uzzinājām, ka vislabākais, ko 

varētu izdarīt, dodoties ciemos, ir atnest kaķiem barību.  Katrs no 

mums pats izvēlējās kādu barību nesīsim – cits aiznesa kaķu kon-

servus, cits sauso barību.   

     Ierodoties patversmē, pirmie, kas mūs sagaidīja, bija četri suņi, 

kuri bija pieķēdēti. Dzīvnieku kopēja mums paskaidroja, ka šie 

suņi esot dusmīgi un varot iekost, tādēļ piekodināja neiet tuvu klāt. 

     Vispirms mēs devāmies apskatīt kaķus, kuri patversmē dzīvo 

divās nelielās istabās. Vienā istabā atradās pavisam mazi vai vēl 

salīdzinoši jauni kaķēni, kas brīvi pārvietojās pa telpu. Otrajā 

istabā bija izvietoti kaķu būrīši – daži no tiem bija tukši, daži vaļā, 

bet dažos gulēja kaķi.  

Ciemos pie četrkājainajiem draugiem 
LABIE DARBI SEPTEMBRĪ 

Pēctam mēs apciemojām suņus. Suņi dzīvo nelielās mājiņās – voljeros un lielākā daļa no tiem jau ir pieauguši. Vienā no voljēriem bija arī 

četri kucēni,no kuriem viens bija balts ,bet pārējie rudi un ļoti, ļoti pūkaini. Mums ir ļoti skumji, ka patversmē ir tik daudz pamestu dzīvnieku, 

kuriem ir vajadzīgas mājas. Mēs noteikti dzīvniekus apciemosim vēlreiz, lai dāvātu viņiem kaut nedaudz mīlestības un mūsu uzmanības!  

8. b klases skolnieks Aivis Šatalovs  

Šī gada 15.septembrī mēs—8.a klases skolēni  devāmies uz Tautas 

namu, kur notika Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ilggadējā 

“runasvīra” un ZZS partijas līdzppriekšsēdētāja Ingmāra Līdakas 

grāmatas “Zoodārzs manā pagalmā”prezentācija. 

      Prezentācijas sākumā autors iepazīstināja ar sevi un savu grāmatu. 

Ingmārs Līdaka stāstīja interesantus faktus par dzīvniekiem gan no 

paša dzīves, gan no tuvinieku dzīves. Tika demonstrēti arī dažādi 

videoklipi par dzīvniekiem zoodārzā un mums apkārt. Varēja uzzināt 

daudz ko jaunu, piemēram, čūskai acis visu laiku ir ciet, tai vienkārši 

ir caurspīdīgi plakstiņi, pūce nav gudrākais putns, kā domā vairākums 

cilvēku, zaķu mazuļi spēj būt ļoti agresīvi un spēj uzbrūkt, kā arī 

daudzas citas lietas. Vēl biologs stāstīja , ka ir veidojis divus raidīju-

mus- ‘’Vides fakti’’ un “Dabas grāmata.” 

      “Zoodārzs manā pagalmā” ir sirsnīguma pārpilns veltījums autora 

dzimtajām ‘’Skaru’’ mājām. Un, kā apgalvo autors, - interesantākas 

vietas par viņa dzimtās mājas pagalmu nav.  

Sestklasnieki pārbauda savus spēkus un iepazīst rezervātu 

Pasākums ļoti patika, jo bija iespēja uzzināt daudz dažādus interesantus faktus par dzīvniekiem, varēja pasmieties, un īpaši patika tas, ka 

Ingmārs Līdaka stāstīja ar izteiksmēm un mīmikām. Šī grāmata varētu patikt visiem—kā pamatskolniekiem, tā arī pieaugušiem un pen-

sionāriem, jo kurš gan negribētu uzzināt kaut ko jaunu? Pasākums bija ļoti, ļoti interesants. ‘’Paldies audzinātājai par šo lielisko ideju!’’ 

8.a klases skolniece Sjuzanna Sileviča  

28.septembrī 6.a klase devās ekskursijā uz Braku taku atrakciju trasēm un uz 

Krustkalnu dabas rezervātu. Mums paveicās, jo , ai gan diena nebija saulaina, 

lietus nelija. 

    Bijām nolēmuši iziet tikai divus līmeņus no trim Braku atrakciju trasēs. Taču, 

pašiem nemanot, sanāca pārbaudīt savus spēkus arī Melnajā trasē - Tālavas 

taurētājs.  Ejot  uz priekšu, redzējām Melnās trases karogu, jautājām instruktoram, 

kur ir Sarkanās trases fināls, bet viņš atbildēja, ka mēs jau esam Melnajā trasē. Tas 

biedēja un ieintriģēja vēl vairāk. Visu Braku trasi izgāja tikai pieci no sešpadsmit 

skolniekiem. Diemžēl laika trūkuma dēļ visiem skolēniem neizdevās sasniegt 

Melnās trases galapunktu. Tas bija pat labi,  jo ne visi izturētu lielo fizisko slodzi. 

    Emocijas pēc trases iziešanas sita augstu vilni un mums radās ideja, ka visiem 

vajadzētu uz šejieni aizbraukt vēlreiz 8. vai 9.klasē. Tad mēs visi būsim pietiekami 

stipri Melnajai trasei, jo  nevienam bail nebija.  

     Tālāk mūsu ceļš veda uz Krustkalnu rezervātu. Tur mums pastāstija par Krust-

kalnu rezervātu un, kādi augi, dzīvnieki, putni ir tajā sastopami. Mēs izgājām pa 

īsāko maršrutu. Tur mēs dzērām ūdeni no avota, kurš ietek ezerā. Gids mums 

parādīja  un pastāstīja, kā augi sadzīvo viens ar otru. Ejot bija daudz odu, kuri 

mums ļoti traucēja. Mežs bija kalnains, un mums visiem bija iespēja izbaudīt ātru 

skrējienu no viena kalna. Atgriežoties no pastaigas pa rezervātu,  mēs iegriezāmies 

arī Informācijas centrā, kur apskatījām dažādu putnu un dzīvnieku izbāzeņus.  

 

6.a klases ksolnieki Lauris Tiltiņš un Niks Grīsniņš- Grīslis 
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NOSTIPRINĀM ZINĀŠANAS PAR  DROŠĪBU INTERNETĀ 
19. oktobrī Rīgā, viesnīcas „Tallink Hotel Riga” telpās, norisinājās Valsts bērnu tiesību aizsar-

dzības inspekcijas sadarbībā ar Latvijas Drošāka interneta centru organizētā konference – dom-

nīca “Esi blakus: parādi, atbalsti, iedrošini!”, kas veltīta interneta drošības jautājumiem. Smel-

ties jaunas zināšanas un nostiprināt jau esošs uz konferenci devās arī Krustpils pamatskolas 8. 

klases skolēni – Evelīna Garklane un Edmunds Ūdris.  

     Konferenci atklāja Valsts bērnu tiesību un aizsardzības inspekcijas referents Taivo Trams, 

kurš savā uzrunā atkārtoti norādīja, ka konferences – domnīcas galvenais mērķis ir apspriest 

uzdevumus, kā vecākajiem skolēniem kļūt par mazāko klašu skolēnu atbalstu un padomdevēju 

interneta lietošanas jautājumos. Konferences turpinājumā Latvijas drošāka interneta centra va-

dītāja Maija Katkovska klātesošos iepazīstināja ar sociālā eksperimenta „Cik apdomīgi un zinoši 

esam?” rezultātiem. Eksperimenta mērķis, kā skaidroja M. Katkovska bija pārliecināties par to, 

cik daudz interneta lietotāju pārliecinās par vietnes drošību pirms ievadīt savus personiskos 

datus, kā arī vai tiek izvērtēti iespējamie draudi, noticot lasītajai informācijai. Eksperiments 

sastāvējis no trīs daļām: viltotas ceļojuma reklāmas, kur tiek pieprasīti personiski dati; viltus 

saite ar iespēju lejupielādēt jaunas aplikācijas, pirms tam nepārliecinoties vai saite nesatur vīru-

sus; slēptā kamera – vecs vīrs kafejnīcā lūdz palīdzību viltus profila izveidei sociālajā vietnē, lai 

iepazītos ar nepilngadīgām meitenēm.  

M. Katkovska informēja, ka balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tiek secināts, 

ka lielākā daļa cilvēku internetā rīkojas neapdomīgi, tādā veidā kļūstot par 

viegliem interneta krāpnieku vai ļaundaru upuriem. Savukārt Drošāka inter-

neta centra izglītības darba koordinatore Liene Valdmane stāstīja par „skatu 

spogulī” - interneta izmantošanu ikdienā. L. Valdmane uzsvēra, ka ikvienam 

interneta lietotājam ir jāsaprot, ka “visu ko mēs domājam, ka mēs domājam, 

mums kāds to ir pateicis,” līdz ar to ir jāsaprot, ka “mēs visi esam tie, kas 

mācās un visi esam tie, kas māca.” 

      Pēc nelielām ievadlekcijām konferences tēmā skolēni tika sadalīti četrās 

darba grupās. Katra darba grupa devās uz noteikto telpu un kopā ar savu va-

dītāju veidoja dažādas aktivitātes, kuras pēc tam varētu izmantot mazāko klašu 

skolēnu apmācībā par drošu interneta lietošanu. Skolotāji savukārt tajā pašā 

laikā turpināja izglītoties, klausoties vairāku lektoru prezentācijas saistībā ar 

konferences – domnīcas tēmu: „Jauno tehnoloģiju ietekme uz bērna uz-

vedību” (VBTAI ESF projekta Konsultatīvās nodaļas psiholoģe Vineta 

Laizāne), „Apdraudējumi un atbildība internetā” (Valsts izglītības satura cen-

tra mācību satura speciāliste Sandra Falka). Par īpaši aktuālu tēmu šobrīd - 

„Medijpratība: nozīme mūsdienu informācijas vidē, jaunieši kā mediju lietotāji 

un situācija Latvijā” stāstīja Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas 

eksperte Klinta Ločmele.  Savā prezentācijā K. Ločmele stāstīja, ka 21. 

gadsimtā ir krasi izplūdušas robežas starp satura veidotājiem un patērētājiem, 

jo internetā ikviens var kļūt par satura veidotāju. “Informācijas plūsmā ne visa 

informācija ir uzticama. Ar gadiem strauji pieaug tādas informācijas apjoms, 

kuras autori nav zināmi vai arī tiem nav redakcionālās atbildības un ētikas 

kodeksa. Ir jāsaprot, ka informācija var apzināti tikt veidota maldinoša,” skai-

droja K. Ločmele. “Lasot internetā kādu materiālu mēs uzzinām nevis pašu 

notikumu, bet kāda sagatavotu “stāstu”. Mediji nav pasaules spogulis – tie 

konstruē realitāti.” K. Ločmele arī uzsvēra, ka atšķirt nepatiesus materiālus 

interneta vidē ir jāmācās ne tika bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem. 

     Konferences – domnīcas noslēgumā skolēnu darba grupas prezentēja to, ko 

ir paveikuši nepilno divu stundu laikā. Pirmā grupa, kurā piedalījās Edmunds, 

bija izveidojuši  vārdu spēli „Satura risks internetā” - skolēni uz katra alfabēta 

burta bija izdomājuši tēmai saistošus terminus (piemēram, čats, vīruss), kuri 

uzrakstīti uz atsevišķām lapām. Katra lapa tika sagriezta un spēles dalībnieku 

uzdevums bija, uzņemot laiku,  salikt šo terminu abas pusītes. 

     Otrā grupa bija radījusi spēli “Atmini vārdu”. Grupas dalībnieki uzdeva 

jautājumus saistībā ar internetu un spēles dalībniekiem, saucot burtus, bija 

jāuzmin atbilde. Piemēram - „Kas ir uzdošanās par citu personu?” (viltus iden-

titāte).  

Trešā grupa izveidoja testu par tēmu „Satura risks internetā” – desmit jautāju-

mi un katram no tiem piedāvāti trīs atbilžu varianti. Konferences dalībniekiem 

dzirdot pareizo atbildi, bija jāpieceļas kājās. 

     Ceturtā grupa, kurā darbojās Evelīna, piedāvāja spēli „Patiesība vai meli” 

par interneta atkarību – 20 apgalvojumi (piemēram, “Cilvēki, kuri atkarīgi no 

interneta daudz ceļo”), kuriem auditorijai vai nu jāpiekrīt vai nē. Ja apgal-

vojums bija patiess, to vajadzēja apliecināt ar aplausiem. 

     Abi Krustpils pamatskolas skolēni uzskata, ka konference – domnīca bija 

interesanta un noderīga. Gūtās zināšanas gan Evelīna, gan Edmunds nepaturēs 

tikai pie sevis - tiks izveidota prezentācija, lai arī pārējiem skolas biedriem, it 

īpaši mazākajiem, būtu pietiekošas zināšanas, lai droši darbotos interneta vidē. 

      

10 



KRUSTPILS PAMATSKOLĀ NORISINĀJUES SEMINĀRS  

PAR KOMPETENČU PIEEJU MĀCĪBU SATURĀ 

Oktobra otrajā nedēļā Krustpils pamatskola organizēja semināru un dalījās 

labās prakses pieredzē ar kolēģiem par kompetenču pieeju mācību saturā.  

     Seminārā piedalījās Krustpils novada, Viesītes novada, Salas novada un 

Aknīstes novada izglītības iestāžu vadība. Kopā seminārā piedalījās 32 

izglītības iestāžu pārstāvji. 

     Semināra pirmajā daļā izglītības pārstāvjus uzrunāja Krustpils pamatsko-

las direktore Vija Stiebriņa skaidrojot, ka izglītībai ir jāseko pārmaiņām, jo 

ir cits laikmets un cita vide. Pēc V. Stiebriņas domām, lai skolotājs spētu 

mācīt atbilstoši laikam ir jāizkāpj no sava komforta zonas. Sīkāk par kom-

petenču pieeju mācību saturā un izglītību mūsdienīgai lietpratībai (skolēnu 

kompetencei) stāstīja Krustpils pamatskolas direktora vietniece Arnita Pore. 

“Krustpils pamatskola projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” dar-

bojas kā pilotskola. Projekta pamatskolas (7.-9.kl.) komandā strādā septiņi 

skolotāji un trīs skolas vadības pārstāvji. Jau ir notikušas vairākas divu 

dienu apmācības projekta komandai un tās turpināsies līdz pat jūnijam. 

Apmācībās mācāmies par mācīšanos iedziļinoties, vērtēšanu un apspriežam 

jauno mācību saturu. Šī mācību gada caurvija – sadarbība un līdzdalība. 

Šajā mācību gadā skolas metodisko darbu organizējam pēc septiņām 

mācību priekšmetu saturiskajām jomām, mācāmies Moodle vidē, kur tiek 

ievietoti visi kursos apgūtie materiāli. Tāpat skolā īstenojam skolotāju sa-

darbību mācību priekšmetu caurviju nodrošināšanai, parādot to atklātajās 

mācību stundās,” skaidroja A. Pore. “65% skolēnu, kad beigs skolu, strādās 

profesijā, kāda šodien neeksistē. Mums mācību procesā ir jāpanāk, lai bērni 

tagad un šeit lietotu zināšanas un prasmes, koordinēti risinot problēmas. 

Lietpratība ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust 

attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās.”  

     A. Pore arī informēja, ka paralēli jau iepriekš minētajam projektam 

Krustpils pamatskola 2017./2018. mācību gadā ir iesaistījusies 

projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sa-

mazināšanai” un projektā, kas vērsts uz atbalstu izglītojamo indi-

viduālo kompetenču attīstībai “Palielināt atbalstu vispārējās 

izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”.  

     Semināra otrajā daļā norisinajās atklātā mācību stunda, kurā 

tika prezentētas prasmes un iespējas sadarboties kolēģiem, 

apvienojot vienā mācību stundā divus mācību priekšmetus – 

dabaszinības un matemātiku. Atklāto stundu vadīja skolotāja Ilva 

Robežniece un Guna Pusbarniece. Pēc atklātas mācību stundās 

pedagogi kopīgi izanalizēja stundā redzēto un dzirdēto.  

     “Uzskatu, ka labāk vairs nevar būt! Krustpils pamatskola ir 

parādījusi augstāko pilotāžu, kā uzņemt ciemiņus, ir padomāts 

par jebkuru mazāko sīkumiņu, lai jebkurš justos labi un ērti. Lai 

būtu attīstīta katra ciemiņa maņa – gan oža, gan smarža, gan uz-

tvere,” sacīja Jēkabpils novada galvenā speciāliste izglītības 

jautājumos Rainelda Muižniece. “Skolotājas stundai bija ļoti 

gatavojušās un tiešām centās, bija redzamas labas sadarbības 

prasmes. Bērni bija motivēti, un stunda bija mērķtiecīgi vadīta. 

Katrs uzdevums bija ar savu mērķi, kas virzās uz lielajiem, sas-

niedzamajiem mērķiem. Stunda sākās ar video un beidzās ar 

praktisko nodarbību, kas bija ar pētnieciskā darba elementiem. 

Bērniem tas noteikti  likās ļoti, ļoti interesanti. Es kā skatītāja 

jutos tiešām pārsteigta par to, kā var izveidot šādu stundu! Liels 

paldies skolas direktorei Vijai Stiebriņai.” Savukārt runājot par 

izmaiņām izglītībā, kas jau notiek un vēl tikai būs R. Muižniece 

atzina, ka tās ir vairāk kā nepieciešamas: “Ik reizi būs kādi, kas 

nevēlēsies pārmaiņas, kādi kas būs neitrāli un kādi, kas ies uz 

priekšu. Katram pašam ir jādomā vai viņš paliek sastingumā vai 

dodas uz priekšu, pieņemot jauno un sasniedzot augstākus re-

zultātus. Šeit iederētos vislabāk Raiņa vārdi “Pastāvēs,  kas 

pārvērtīsies!”.” 
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