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6.KLASE DODAS MEŽA EKSPEDĪCIJĀ 
Ramona Romanovska, skolotāja 

2019. gada 25. septembrī Krustpils pamatskolas 
6. klase devās Latvijas valsts mežu ekspedīcijā, kas nori-
sinājās Dienvidlatgales reģionā, Kalupes apvidū.  

Vietu skaits šajā meža ekspedīcijā bija ierobežots, un 
tai vajadzēja pieteikties jau 2018. gada maijā.  Tā kā ne 
visi, kas pieteicās, tika uz šo pasākumu, tad lepojos ar 
6. klasi, kas kopā ar audzinātāju Maiju Kīni un dabaszinī-
bu skolotāju Ilvu Robežnieci pieteicās šim pasākumam 
un sīvā konkurencē izturēja atlasi. Pirms došanās uz me-
žu klasei bija jāsagatavojas un jāapgūst meža apsaimnie-
košanas pamatprincipi. LVM meža ekspedīcija ir aptuve-
ni 2 km garš, izglītojošs pārgājiens dabā ar desmit meža 
izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā.  

Aicinām arī citas klases sekot līdzi un piedalīties Latvi-
jas valsts mežu ekspedīcijās un citos konkursos. Informā-

ciju var atrast mājaslapā www.lvm.lv.  Krustpils pamat-
skolas 6. klase pavadīja interesantu un zināšanām bagātu 
dienu dabā. Paldies skolotājām un skolas direktorei Vijai 
Stiebriņai par atbalstu!  

OLIMPISKĀ DIENA KOPĀ AR ANATOLIJU MACUKU 
Aivita Ķiploka, sporta skolotāja 

Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, 
ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa 
nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos iz-
manto šo iespēju, lai popularizētu olimpiskās vērtības – 
izcilību, draudzību, cieņu. LOK „Olimpisko dienu” rīko 
apliecinot atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam 
dzīves veidam un godīgas spēles principiem sportā. 

Arī Krustpils pamatskola aktīvi iesaistās šajā pasākumā 
un  tradicionāli septembrī Olimpisko dienu rīko skolā. Šī 
gada devīze bija „Nāc un vingrot sāc!”, tās mērķis ir atgā-
dināt ikvienam, ka rīta vingrošana ir ļoti svarīga ikdienas 
sastāvdaļa. Pēc pasākuma atklāšanas visi skolas skolēni, 
skolotāji, daži vecāki un tehniskie darbinieki vienojās 
kopīgai vingrošanai. Tas nebija grūti, jo to zālē rādīja uz 
lielā ekrāna un kustības bija tikai jāatkārto. Lai papil-
dus  akcentētu vingrošanas svarīgumu, 5.— 9. klašu sko-
lēniem bija jāsagatavo līdz 3 minūtēm gara rīta rosme. 
Priekšnesumi bija dažādi—vingrošana notika bez inven-
tāra, ar telefoniem, uz soliem. Tēma „Tu vari, ja Tu dari” 
tam bija precīzs atspoguļojums.  

Kā viesi šajā gadā uz 
skolu aicinājām jēkab-
pilieti, pazīstamu 
skrējēju, Latvijas Čem-
pionu maratonskrējie-
nā Anatoliju Macuku. 
Anatolijs skolēniem 
pastāstīja, kā ir sācis 
nodarboties ar skrie-
šanu, ka skriet ir gan 
stilīgi, gan veselīgi, ka, 

piedaloties sacensībās, var pabūt dažādās pasaules vie-
tās. Skrienot garās distances (10  m), pusmaratonus, ma-
ratonus, 100 km, ir nepieciešama motivācija, liels gribas-

spēks,  apņēmība,  kā arī laiks treniņiem. Anatolijs ir pie-
ņēmis jaunu izaicinājumu un sācis startēt arī triatlonā, 
kas aptver peldēšanu, braukšanu ar velosipēdu un skrie-
šanu. Izcilais un apbrīnojamais  sportists skolēniem parā-
dīja vairākas svarīgas un nozīmīgas izcīnīto godalgoto 
vietu medaļas, tā katra bija interesanta gan pēc savas 
formas, gan stāsta, kas saistās ar konkrēto medaļu. 

Pasākuma otrajā daļā klašu kolektīvi gāja pa dažādām 
„stacijām” un pildīja nestandarta uzdevumus, pie tam 
savstarpēji sacenšoties. Tiesnešu lomu veica 9. klases 
skolēni, kas lika būt atbildīgiem un  godīgiem. Sacensība 
radīja vēlmi uzvarēt pāra klasi. Lai pārspētu skolasbied-
rus, klasei bija jābūt saliedētai, jāvienojas par izpildes 
taktiku  un jācenšas izdarīt ātrāk par sāncenšiem. Skolēni 
uz auklas vēra kokteiļa salmiņus, izlika priekšmetu kom-
binācijas, „makšķerēja”, meta bumbiņas lietussargos un 
pildīja citas aktivitātes. Dienas noslēgumā, pēc aktīvas 
darbošanās, iegūtajām pozitīvām emocijām un neliela 
noguruma visi saņēma diplomu par piedalīšanos, uzlī-
mes, kopīgu kausu un skolas direktores Vijas Stiebriņas 
sarūpētās salduma balvas.  

Olimpiskajā dienā noteikti piedalīsimies arī nākamajā 
gadā. Tādi pasākumi dažādo skolas ikdienu un saliedē 
kolektīvu. 

Olimpiskajā dienā katra klase bija saliedēta un prasmīgi 
veica dažādus sportiskus uzdevumus.  

Anatolija Macuka sasniegumi aplie-
cina, ka ar stipru gribasspēku var 
sasniegt ļoti daudz. 

http://www.lvm.lv
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SKOLOTĀJU DIENA KRUSTPILS PAMATSKOLĀ 
Guna Pusbarniece, skolotāja 

Skolotāju diena vienmēr ir bijuši gaidīti svētki. 9. klasei tā ir iespēja vairāk iepazīt skolotāja profesiju un sa-
prast, vai gribētu mācīt un audzināt bērnus. Savukārt skolotāji, vērojot 9. klases darbošanos un  radošo pieeju 
dažādu jautājumu risināšanā, parasti uzzina un atklāj kaut ko jaunu par nākamajiem absolventiem. 
   Svētku rīts iesākās ar patīkamu pārsteigumu.  Ikviens skolotājs, ienākot skolā, tika sveikts ar pašu devītklasnieku 
izgatavotu krūzītes paliktni, kuru rotāja skolotāja vārds un latvju spēka zīmes.  Nedaudz vēlāk skolotāji tika aicināti 
uz skolas zāli, kur norisinājās Skolotāju dienai veltīts pasākums un uz kuru kopā pulcējās viss skolas kolektīvs. Skolo-
tājus ar priekšnesumu sveica 1.– 4. klašu ansamblis un 7. klases skolniece Megija. Pārstāvji no dažādām klasēm lasī-
ja sirsnīgu pateicības vēstuli skolotājiem. 9. klases skolēni skolotājus sveica, dāvinot skaistas baltas acālijas. 
   Uz svinīgo pasākumu skolotāji tika aicināti ierasties vienkrāsainos tērpos, un, kā pasākumā atklājās, tam izrādījās 
cieša saistība ar katra skolotāja raksturu.  Skolotāji pēc tērpu krāsām tika aicināti zāles priekšā, un visi varēja iepazīt 
personības raksturojumu atbilstoši izvēlētajai krāsai. Gan skolēniem, gan skolotājiem tas šķita interesanti, jo atklā-
jās daudzas pašu neapjaustas rakstura iezīmes, par kurām varēja arī pasmaidīt. Kad krāsu un rakstura noslēpumi 
tika atklāti, skolēnu izpildījumā izskanēja muzikāls sveiciens—dzīvespriecīgā dziesma ”Krāsainais maršs”. 
    Pēc svinīgā pasākuma skolotājus gaidīja mācību stunda, precīzāk, patīkams pārsteigums. Stundu vadīja lielisks 
cilvēks, Krustpils pamatskolas 
2005. gada absolvents, uzņēmuma 
„Brain Games” pārstāvis Raivis Kal-
niņš.   

Raivis dalījās pieredzē, kā nonācis 
minētajā uzņēmumā, ar ko 
tas nodarbojas, kā arī sniedza ieskatu 
plašajā galda spēļu daudzveidībā. Vēl 
Raivis pastāstīja, kā uzņēmums iz-
vēlas spēles, ko izplata, kā paši darbi-
nieki tās pārbauda un pat izdomā 
jaunas. Skolotājiem bija iespēja izmē-
ģināt pavisam jaunu galda spēli 
“TEAM 3”. Tikšanās noslēgumā Raivis 
pateicās skolotājiem par jaukajiem 
pamatskolas gadiem, gūtajām zināša-
nām un novēlēja neizsīkstošu enerģi-
ju, darba prieku turpmāk, kā arī uz-
dāvināja skolai trīs interesantas galda 
spēles, kas būs noderīgas gan skolē-
niem, gan skolotājiem. Uz Skolotāju dienas svinīgo pasākumu skolotāji tika aicināti ierasties vienkrāsainos tērpos. 

Krustpils pamatskolas 5. klase 

11. septembra rītā Krustpils pamatskolas 5. klases skolēni 
ar audzinātājām Sanitu un Ilzi devās pārgājienā. 

No skolas līdz dabas parkam „Laukezers”, izrādās, ir gandrīz 
11 km, kas, enerģiski un braši soļojot, tika pieveikti 2 stundās 
un 40 minūtēs.   

Rudens klātbūtne lika par sevi manīt – dālijas, āboli, sēnes, 
gaiss un vējš, kas liek te aizpogāt, te atpogāt jaku. Par veicamo 
kilometru daudzumu tika aizmirsts, jo tos īsināja kopīgas dzies-
mas, mīklu minēšana un skolotāju stāsti par Krustpils novadu. 

Gādīgie vecāki mūs pie ezera sagaidīja ar ugunskuru. Kopīgi 
cepām desiņas, spēlējām bumbu un supojām. 

Bērni raksta: 

   „Mēs smējāmies daudz!” (Andris) 
   „Tas bija ilgi un forši!” (Daniels L.) 
   „Pumpēt SUP dēļus bija grūti!” (Kristiāns) 

 „Neaizmirsīšu supošanu un vairāk nekā tūkstoš noieto 
 soļu!” (Edmunds) 
   „Bija ļoti jautri un interesanti!” (Anete) 
   „Visi bijām priecīgi un ēdām visu, ko varējām!” (Daniels K.) 
  „Laukezerā ir daudz mazu zivtiņu, un tas ir 20 m dziļš.” ( Elīna) 

5. KLASES RUDENS PĀRGĀJIENS 

5. klases skolēni ar audzinātājām no skolas kājām sasnieguši 
dabas parku „Laukezers”. 
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Sindija Batarāga, 9.klases skolniece;  

Sintija Dundure, 7.b klases skolniece 

No 7. līdz 13. oktobrim Latvijā notika akcija “Labo 
darbu nedēļa.” Arī Krustpils pamatskola tajā piedalījās 
un veica labos darbus ar prieku un sirsnību gan skolā, 
gan ārpus tās.  

Domājot par iespēju darīt labu, 7.a klases skolēni rau-
dzījās tuvākajā apkārtnē, tādēļ piektdien, 11. oktobrī, 
pēc mācību stundām visi devās uz sporta zāli, lai to kārtī-
gi sakoptu. No palodzēm skolēni noslaucīja putekļus, bet 
ar sūkļiem noberza melnos traipus, ko bija atstājušas 
pildbumbas, savukārt sporta zāli izslaucīja un izmazgāja. 
Par paveiktajiem darbiem jauniešiem bija prieks, jo viņi 
tos veica godprātīgi. 

5. klases skolēni rakstīja vēstules pansionāta 
“Jaunāmuiža” iemītniekiem un cienāja ar āboliem jaunā-
ko klašu skolēnus. Savukārt Krustpils 60. mazpulka dalīb-
nieki apmeklēja no skolas netālu esošo Jēkabpils dzīvnie-
ku patversmi, kur ne pirmo reizi vien viņi iepriecināja 
pamestos kaķīšus un sunīšus, palutinādami tos ar aiznes-
tajiem našķiem un dzīvnieku barību.  

Palīdzēšanas prieku un gandarījumu par labi padarīto 
darbiņu izjuta arī 2., 3., 4. un 8.a klases skolēni, kas uz 
dzīvnieku patversmi nogādāja sarūpēto cienastu, kā arī 
līdzās tam pēc pašu iniciatīvas iesaistījās rudens lapu sa-
vākšanā skolas apkārtnē.  

9. klases skolēni mācību ekskursijā paveic 
labo darbu 

Savukārt 9. klases skolēni par iespēju izdarīt ko labu 
un kādam palīdzēt domāja jau septembrī, tāpēc izvēlējās 
rudens mācību ekskursijā doties uz Kristus Karaļa kalnu 
Aglonā. Viņu mērķis bija ne tikai iepazīt šo unikālo, skais-
to vietu, bet arī paveikt lauka darbus. 

Ceļš bija diezgan tāls, tomēr patīkams, jo aizritēja 
draudzīgās sarunās par dzīvi un notikumiem. Kristus Ka-
raļa kalna namiņā skolēnus sagaidīja sirsnīgā gide Ērika. 
Viņa pastāstīja par to, kā Karaļa kalns tapis un kā māksli-
niekam Ērikam Delperam izdodas  radīt no koka brīnišķī-
gas skulptūras, kas ir tēli no Bībeles un  tapuši Dievam 
par godu. Ērika nedaudz pastāstīja arī par savu dzīves 
pieredzi un iekrātām atziņām. Dzirdētais vedināja šo to 
pārdomāt un pa vērtīgam padomam paturēt prātā. Ērika 
uzsvēra, ka neesot skolotāja, tomēr viņas sacītais bija 
pamācošs. Viņa aicināja vienmēr domāt un rīkoties sas-
kaņā ar savu sirdsapziņu, ieteica katram pašam uzņem-
ties atbildību par savu dzīvi un saviem mērķiem. 

Klausoties stāstu par Kristus Karaļa kalnu, skolēni uz-
zināja, ka ir cilvēki, kas regulāri teritorijā palīdz uzturēt 
kārtību, ziedo košumkrūmus un stāda puķes, turklāt bez 
atlīdzības ravē un pļauj. Tajā brīdī noteikti ikvienam ek-
skursijas dalībniekam bija prieks par iespēju ne tikai at-

pūsties, bet arī palīdzēt. Meitenes ravēja  un sakopa vai-
rākas puķudobes, zēni krāva grēdās malku. Tā kā zēni 
uzticēto darbu bija paveikuši ātrāk, viņi palīdzēja meite-
nēm. Kopīgas darbošanās gaitā 9. klases skolēni atklāja, 
ka spēj lieliski darboties komanda. 

Pēc darba pie Karaļa kalna namiņa skolēni pusdienoja 
un priecājās par vērtīgi un interesanti kopā pavadītu die-
nu. Savukārt Ērika noslēgumā pateicās jauniešiem par 
laiku un darbu, ko viņi veltīja Kristus Karaļa kalna apska-
tei un labiekārtošanai, kā arī pastāstīja par iespēju baudīt 
skaistumu, ierodoties  Karaļa kalnā, piemēram, uz dien-
nakti pavasarī. 

“Kristus Karaļa kalnā man patiešām patika, jo varēja 
paklausīties stāstu par šīs vietas vēsturi, kā arī aplūkot 
ļoti skaistus objektus,” secināja skolniece Arīna. Klases-
biedri mājupceļā atzina, ka patika oriģināli organizētā 
ekskursija un ka labi darbi iepriecina ne tikai kādu citu, 
bet arī pašam rada pozitīvas emocijas. 9. klases skolēni ir 
pateicīgi skolas direktorei par sapratni un atbalstu viņu 
idejām un par nodrošināšanu ar transportu. 

 

LABO DARBU NEDĒĻA  

Meitenes ravēja... 

...un zēni krāva grēdās malku. 
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Klases vakars kā balva par labiem darbiem 
Jauno mācību gadu 7.b klase uzsāka ar stingru apņem-

šanos – parādīt sevi kā jauno klases kolektīvu tikai no 
labās puses, proti, būt visiem kā viens sekmīgiem un labi 
uzvesties skolā. Adaptācijas laikā septembrī gāja jau rai-
bi, bet skolēni turpināja cīnīties un vēlāk kā galveno labo 
darbu kopā ar mācībām klasē ieviesa sacensības par to, 
kurš nopelnīs visvairāk labo piezīmju. Kopā klases biedri 
bija sakrājuši 133 piezīmes. Visvairāk labo piezīmju no-
pelnīja skolniece Megija. Tas patiesi bija vērā ņemams  
klases LABAIS DARBS. Un kā balvu par pašu labajiem dar-
biem klases audzinātājas skolēniem apsolīja klases vaka-
ru. 

Tā nemanot arī pienāca 11. oktobris, kad notika 
pirmais klases vakars. Pasākumā jaunieši dziedāja, spēlē-
ja spēles, kuras bija sagatavojusi gan skolotāja Inna, gan 
paši. Bija iespēja skatīties filmu, kā arī noklausīties skolo-
tājas Innas un viņas draudzeņu stāstījumā par kostīmu 
un performanču mākslu “Cosplay”, par ko daudzi skolēni 
izteicās atzinīgi. Vēlāk viņi paši piemērīja parūkas un da-
žādus aksesuārus. Kā piemērs bija skolotājas Innas un 
viņas draudzeņu atveidotie varoņi – tā vienuviet satikās 
gan japāņu dzejnieks Chuuya Nakahara (Innas attēloju-
mā), japāņu grafiskās noveles “Bungou Stray dogs” varo-
nis Dazai Osamu (Diānas atveidojumā) un amerikāņu 
animācijas seriāla “Gravity falls” varonis Bill Cyfer 
(Anastasijas atveidojumā). Lai papildinātu kolorīto ainu, 
arī skolēni iepriekš bija aicināti ierasties tērpos. Šajā ziņā 
īpaši pacentās skolniece Amanda, ierazdamās pandas 
tērpā.  

Četras stundas ilgais klases vakars skolēnos raisīja po-
zitīvas emocijas un jaunus atklājumus citam par citu, ko 
apliecina skolēnu pārdomas pēc šī notikuma. Jaunieši 
priecājas par savstarpēju saliedētību, satuvināšanos un 
draudzīgo attieksmi, kā arī ikviena klases biedra piedalī-
šanos atrakcijās. Piemēram, skolniece Megija stāsta: 
,,Man ļoti patika klases vakars. Viss bija labi saplānots, 
un ballītes laikā varēja redzēt, kā mēs īstenībā iztura-
mies viens pret otru. Ļoti ieinteresēja skolotājas Innas 
doma par Cosplay, un šīs mākslas pasniegšanas veids 
bija interesants. Gribētu vēlreiz ko tādu atkārtot. Atmi-

ņas paliks vēl ilgi!”  
Tāpat skolniece Sintija atklāj, ka klases vakarā visvai-

rāk viņai patikusi klases biedru savstarpējā izturēšanās 
citam pret citu, kā arī aktivitāšu daudzveidība: ,,Ļoti pati-
ka spēles, ko bija izdomājusi skolotāja Inna. Vēlāk paši 
izdomājām vēl spēles. Mēs klausījāmies un dziedājām 
līdzi daudz un dažādām dziesmām.  Manuprāt vakars 
bija pilnībā izdevies un mēs lieliski pavadījām laiku. 
Noteikti mums būtu jārīko vēl kas līdzīgs. Šis bija vēl 
viens lielisks veids kā saliedēt klasi.”  

Lai rosinātu sacensības garu, spēļu laikā varēja pelnīt 
punktus un saldas balvas. Visvairāk punktu guva skolnie-
ki Mareks, Marks un Edijs.  

Viennozīmīgi 7.b klases skolēni ir pateicīgi par klases 
vakara daudzveidību un norisi gan abām klases audzinā-
tājām Veltai un Innai, kā arī skolas direktorei, kas deva 
atļauju rīkot šo skaisto notikumu.  

 
Akcijas “Labo darbu nedēļa” notikumi Krustpils pa-

matskolā apliecina, ka ikkatras klases skolēni pieredzēju-
ši gan iespēju palīdzēt citiem, gan izpaust radošas spējas, 
gan arī uzlabot attiecības ar līdzcilvēkiem.  
 

 

Klases vakars ir tik brīnumains notikums, ka te vienuviet 
satiekas dažādu varoņu tēli. Tas ir “Cosplay”. 

Ilgi gaidītais klases vakars nav iedomājams bez aizraujošām 
spēlēm un visu klātesošo līdzdalības.  

Spēļu gaitā tiek apbalvoti uzvarētāji. Katram no viņiem ro-
kās ir kaut kas garšīgs.  
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 Ina Leikuča, skolotāja 

19. oktobrī, skaistajā rudens dienā, kad koku lapas 
vēl nav nobirušas, bet rotājušās daudzveidīgos toņos, 
mēs – Krustpils 60. mazpulka pārstāvji – dodamies uz 
Zemgales-Latgales rudens forumu, kas šogad notiek 
Biržu pamatskolā. 

Diena sākas ar mazpulcēnu lauku labumu tirdziņu pie 
veikala "Sedumi", kur notiek arī ekskursija pa uzņēmumu 
un katram mazpulcēnam tiek uzdāvināts skaists krizantē-
mu podiņš. 

Visu vasaru mazpulcēni ir čakli strādājuši un veidojuši 
projektus. Darbiņu pabeigšanā pacietības nedaudz pie-
trūka Elīnai Dorošai, Aigai Apinītei un Liliānai Bērtiņai, 
kas ieguva 3. pakāpes sertifikātus. Forumā darbus aizstā-
vēja Daniels Bērziņš un Anete Bisniece, kuri saņēma 
1.  akāpes sertifikātus. Paldies par darbiņu! 

Foruma dalībnieki piedalījās arī radošajās darbnīcās 
un guva ieskatu un idejas savam turpmākajam darbam. 
Mazpulcēni tika pie skaistām dāvanām un  90. mazpulku 
dzimšanas dienas garšīgās tortes. 

Diena bija noderīgi un skaisti pavadīta. Noguruši, bet 
pozitīvā noskaņojumā vakarā atgriezāmies mājās. 

ZEMGALES-LATGALES MAZPULKU PROJEKTU FORUMS 

 

Mazpulcēni Daniels Bērziņš un Anete Bisniece mazpulku 
projektu forumā saņēma 1. pakāpes sertifikātus. 

4. KLASES SKOLĒNI IZZINA SKOLAS TUVĀKO APKĀRTNI 

Sintija Kampāne-Štelmahere, skolotāja 

Karjeras nedēļas izskaņā, piektdien, 18. oktobrī, no 
rīta pie skolas knaši pulcējās 4. klases skolēni un klases 
audzinātāja, lai dotos pārgājienā pa tuvāko apkārtni.  

Pārgājiena mērķis — apciemot pamestos dzīvnieciņus 
Jēkabpils dzīvnieku patversmē, vēlāk apmeklēt Ceļu sa-
tiksmes drošības direkciju un noskaidrot, kas nepiecie-
šams velosipēda apliecības iegūšanai. Gaisā virpuļoja 
sārtās lapas, un skolēni izjuta piedzīvojumu garu. 

Ikviens skolēns bija sarūpējis kādu gardumu pamesta-
jiem kaķiem un suņiem. Dodoties pa Zvaigžņu ielu, bērni 
drīz vien izdzirdēja tramīgas suņu rejas. Patversmē skolē-
ni darbinieku pavadībā ar īpašu maigumu un uzmanību 

apskatīja dzīvniekus, izzināja to pašreizējos dzīves ap-
stākļus un ļāvās sapņiem par jaunu pūkainu draugu savās 
mājās.  

Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) bērni tika 
iedrošināti iegūt velosipēda  vadīšanas apliecību, lai va-
rētu pārliecinoši piedalīties ceļu satiksmē. Uzzinājuši, ka 
apliecību iespējams iegūt jau no 10 gadu vecuma, skolē-
ni apņēmās sagatavoties velosipēdu satiksmes drošības 
eksāmenam – apgūt ceļu satiksmes noteikumus un ne-
mitīgi sevi pārbaudīt, veicot eksāmena uzdevumus CSDD 
mājas lapā.  

Rudenīgais pārgājiens noslēdzās uz gastronomiskas 
nots, skolēniem priecīgi tērzējot restorānā “Hesburger” 
par pieredzēto kopā būšanas laiku. Un patiesi pārgājienā  

ikvienam bija iespēja 
izjust klases vienotību, 
izbaudīt rudens noskaņu, 
kā arī izzināt skolas tuvā-
ko apkārtni.  

4. klases skolēni pēc vieso-
šanās CSDD ēkas apzinās, 
ka, iespējams, tuvākajā 
laikā te atkal ieradīsies, lai 
nokārtotu velosipēda vadī-
šanas eksāmenu. Un tad 
varbūt vasarā visi varēs 
doties kopā izbraucienā ar 
velosipēdiem.  
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Sintija Dundure, 7.b klases skolniece 

Piektdien, 18. oktobrī, abas Krustpils pamatsko-
las 7. klases Karjeras nedēļas ietvaros klases audzi-
nāšanas stundā devās ekskursijā uz SIA “Sedumi”.  

Lai pārliecinātos, cik uzmanīgi un vērīgi skolēni 
bija klausījušies, pēc ekskursijas skolotāji bija saga-
tavojuši anketu ar desmit jautājumiem par dārznie-
cības darbību. Tas rosināja būt uzmanīgākiem klau-
sītājiem un iegaumēt informāciju.  

Klases kopā ar skolotājām pa dārzniecību izvadāja 
Agita Vaivode. Skolēni un skolotāji uzzināja daudz 
jaunu faktu, kā, piemēram, ziedu tirdzniecībai 
8. martā “Sedumi” sagatavo divus miljonus tulpju. 
Lai noskaidrotu un precizētu dzirdēto, ekskursanti 
uzdeva dažādus jautājumus. Skolēniem patika, ka 
ekskursijas gaitā viņi paši varēja iestādīt puķes un 
darboties ar tām.  

Kā pārsteigums ekskursijas noslēgumā katram 
skolēnam tika uzdāvināta mārtiņroze puķu podiņā. 
Paldies dārzniecībai “Sedumi” par aizraujošo ekskur-
siju puķu pasaulē un par brīnišķīgo pārsteigumu! 

7. KLASES APMEKLĒ SIA “SEDUMI” 
“Man patika ekskursija, jo bija interesanti uzzināt, kā uzņē-

mumā tiek audzēti dažādi augi.”  (Kitija, 7.b) 

“Uzzināju, ka citiem ziediem vajag siltumu, citiem aukstu-
mu (dažādas temperatūras) un ka ir ziedi, kuri maina krā-

sas. Turklāt “Sedumu” vistālākās sadarbības valstis ir Keni-
ja un Uganda.”  (Ieva, 7.a) 

“Man ļoti patika ekskursija. Uzzināju daudz jaunu lietu.”  
(Sabina, 7.b)  

“Es biju nedaudz izbrīnīta, kad uzzināju, cik daudz tulpju 
’’Sedumi’’ sagatavo uz Sieviešu dienu.”  (Amanda, 7.b) 

“Uzzināju, kā “apmānīt” puķes, radot tumsu.”  
(Daniela, 7.a) 

“Mani ieinteresēja fakts, kā radies nosaukums ’’Sedumi’’.”  
(Aiga, 7. b) 

Nedaudz dīvaini bija tas, kad sapratu, kā “apmāna” augus, 
lai tie pielāgotos tumsas apstākļiem.”  

(Kristers, 7.b) 

“Dažās siltumnīcās puķes jau ziedēja. Tās izskatījās ļoti 
skaisti.”  (Marks, 7.b) 
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6. KLASES EKSKURSIJA 

UZ  SIA „VĒRTĪGS” 
Kristiāns Bērtiņš, 6. klases skolnieks 

18. oktobrī mēs, 6. klases skolēni, bi-
jām ekskursijā uz drukas un reklāmas 
studiju „Vērtīgs”. Mums bija iespēja 
apskatīties noderīgas lietas, kuras vei-
dotas uzņēmumā ar īpašu rūpību. Tur 
es pieredzēju darba spēku.  
Gids Raivis Pavlovičs izrādīja apkārtni. 
Sienas bija gan tumšas, gan gaišas. Pie 
tām tikām fotografēti. No mūsu klases 
fotogrāfijas tika izveidots kalendārs. 
Uzņēmumā ir ļoti daudz iekārtu. Vairā-
kas no tām mēs redzējām. Viena no 

tām bija lokāmā mašīna, bija arī ļoti liels printeris un milzīgs dators.  Tur bija arī liels griežamais automāts, kurš atda-
la nost lieko no kalendāriem un papīra lapām. Beigās mums katram uzņēmuma darbinieki uzdāvināja kalendāru. Ja 
kāds vēlējās, bija iespēja arī ko nopirkt.  

5. KLASES IESVĒTĪBAS 
Sintija Dundure, 7. b klases skolniece 

Piektdien, 18.oktobrī,  5. un 6. stundas laikā norisinājās 
5. klases iesvētības. 

5. stundā klasei bija sagatavoti pārbaudījumi, kuros bija 
gan jādzied, gan jāpielieto savi pirksti (uzdevums ar zirņiem 
un knaģiem), gan arī sportiska aktivitāte. 

6. stundas laikā 2. stāva vestibilā norisinājās pasākums, 
kurā 5.klases skolēni deva pamatskolnieku zvērestu. Viņi pa-
rādīja, kāds ir viņu raksturs. Kad uzjautājām piektklasnie-
kiem, kas visvairāk sabaidīja, viņu atbilde bija, ka nekas.   

Visi pārējo 7.—9. klašu skolēni sveica 5. klases skolēnus. 
Beigās visi fotografējās kopā. 

Skolotāja Sanita (viena no 5. klases skolotājām) saka : „Viss bija ļoti labi saplānots. Bija padomāts gan par spor-
tiskās aktivitātēm, gan veiklību, gan par dziedāšanu.” 

KRUSTPILS PAMATSKOLAS SKOLNIECES APMEKLĒ 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS IEDVESMAS KONFERENCI 

Līva Ieviņa, 8. a klases skolniece 

31. oktobrī  četras Krustpils pamatskolas skolnie-
ces Līva Ieviņa, Jana Geidāne, Santa Kasparoviņa un 
Evelīna Rudzīte kopā ar skolotāju Sintiju Štelmaheri 
devās uz Ķīpsalas halli, kur norisinājās uzņēmējdarbī-
bas iedvesmas konference „UZDRĪKSTIES UZVARĒT”. 
Pasākumā tika kopā pulcēti ap 5000 skolēnu, jaunie-
šu un skolotāju no visas Latvijas.  

Man ļoti patika konference. Patiešām  liekas no-
derīgi saņemt padomus un motivāciju no pieredzēju-
šiem Latvijas uzņēmējiem. Konferences rezultātā 
guvu plašāku skatījumu par uzņēmējdarbības nozari, 
kas un kā jādara, kas „jāupurē”, lai sasniegtu mērķus, 
un to, ka nekad šķēršļu priekšā nevajag padoties.  

Noteikti vēlētos piedalīties konferencē arī nākamgad. 

Krustpils pamatskolas skolnieces kopā ar pārējiem Latvijas 5000 
jauniešiem. 
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O, PICA! 
Edmunds  Maļcevs, 5. klases skolnieks 

N 
o kā viss sākās… jā, no pi-
cas! Kurš  varēja padomāt? 
Es sēdēju pie galda, skatījos 
televizoru un ēdu picu. Te  

pēkšņi man piezvana un saka—vajagot 
detektīvu. Un saka—kur… Es neticēju, jo 
mani sauca uz korporācijas „Omna” gal-
veno ēku, kas ir vislielākā ēka Rīgā.  

Es paprasīju, kas noticis. Kaut kāds zag-
lis gribējis apzagt ēku, bet signalizācija kā 
vienmēr viņam patraucēja.  Ilgi domāju, 
vai vajag ķerties pie šī darba. Uzdevu ļoti 
daudz jautājumu, kā „vai viņam ir ierocis” 
līdz „vai viņš ir smieklīgs”. Pēc tam es pa-
prasīju: „Cik man samaksās par šo dar-
bu?” Tiklīdz man pateica, cik ļoti daudz, 
es uzreiz piekritu. 

Bija 30. decembris. Pulksten 1:00. Rī-
gas nomale. Es sagatavojos un izgāju ārā. 
Uzreiz sajutu aukstumu. Tajā dienā bija 
īpaši auksts. Jau pēc dienas būs jaunais 
gads, bet man pat eglītes vēl nav.  

Pēc tam es iesēdos vilcienā un aizbrau-
cu uz Rīgas centru. Pa ceļam man sagribē-
jās ēst, un es apstājos pie tuvākās kafejnī-
cas, kur pārdeva… picu! Es paēdu un de-
vos tālāk.  

Bija 30. decembris. Pulksten 1:20. Es 
atbraucu uz Rīgas centru, un kad pamanī-
ju korporācijas ēku, es nevarēju parunāt 
vēl pāris sekundes, jo tā bija ļoti milzīga 
un iespaidīga. Apkārt tai bija policijas ma-
šīnas un lidoja helikopters. Zaglis bija uz-
kāpis uz ēkas visaugstāko stāvu, tāpēc 
viņu noķert bija vēl grūtāk. Bet es pamē-
ģināju. 

Es iegāju ēkā. Visur bija tikai policija. 
Vienīgi augšējos stāvos tās nebija. Tālāk 
man vajadzēja ar liftu aizbraukt uz visaug-
stāko stāvu. Zaglis bija kā ēna naktī, es 
viņu nedzirdēju, neredzēju, nejutu. Bet 
kāpnes bija aizbloķētas, un lifts—izslēgts. 
Kad es atnācu, lifts tika ieslēgts. Domāju, 
ka zaglis ies pie lifta, bet es tur viņu no-
ķeršu. Tā arī notika… 

Man samaksāja algu. Aizbraucu uz mā-
jām. Bija 30. decembris. Pulksten 3:40. 
Rīgas nomale. Atgriezies mājās, ienācu 
istabā, bet uz galda joprojām stāvēja pi-
ca. Televizors bija ieslēgts. Cik labi būt 
mājās pēc veiksmīgi padarīta darba! 

BRIESMĪGAIS SAPNIS 
Šons, 3. klases skolnieks 

R 
eiz dzīvoja jauks puika, kuru sauca Juris. Viņa sapnis bija 
dzīvot  zemūdens valstībā.  
Vienu dienu Juris pamodās un atradās zem ūdens. Pēkšņi 
viņš sadzirdēja krakšķi. Juris atvēra acis, un visa istabiņa 

bija gandrīz pilna ar ūdeni. Puisēns steidzās prom. Paķēris vesti, viņš 
ieskrēja vadības telpā. Juris nezināja, kas jādara, lai paceltos augšup. 
Viņš pieskrēja pie milzīgas mucas ar zaļu šķīdumu un sasita to. Zemū-
dene cēlās augšā, lūka jau vērās vaļā.  

Juris no bailēm pamodās un saprata, ka tas bija sapnis. Viņš smējās 
un smējās. Pēc šāda sapņa Juris domāja kļūt par pilotu. 

Alīna T., 7.a klases skolniece. Konkrētais dzejolis „Sēne” 

Jana, 7. a klases skolniece. Konkrētais dzejolis „Rudens” 



10 

 

Marta Kanderāte, 3. klases skolniece 

NEDĒĻA 

Pirmdien lācēns izēda medus podu. 
Otrdien pelēns atrada siera rituli. 
Trešdien bitīte izsūca nektāru. 
Ceturtdien  kaķis Muris noķēra peli. 
Piektdien lācītis Pekainīt’s satika mammu. 
Sestdien kucēns satika savu labāko draudzeni. 
Svētdien  visi bija laimīgi. 
 
 
Endijs, 8. a klases skolnieks 

*** 

Debesis kā debesis 
Izskatās kā normālas debes… is. 
Roltoni parādās no debesīm. 
Garšo kā… 
 
Normālas debesis, 
Garšo kā gaiss. 
 
 
Alīna, 7. klases skolniece 

*** 

Dzīve var būt kā dzeltens ābeļdārzs. 
Bet tava dzīve 
Vienmēr būs 
Tava. 
 

 

E. Peršteina, 8. a klases skolniece 

ES ATCEROS 

Es atceros savas bērnības  
aizvadītās dienas, 
savas izjūtas un 
pārdzīvojumus. 
 
Atceros, kā tikko atvēru  
acis un pateicu pirmos  
vārdus, spēru pirmos soļus. 
 
Tik mežonīgi daudz atmiņu 
palicis no manas bērnības. 
 
 
 
Līva ieviņa, 8. a klases skolniece 

BAILES 

Es lēnām kāpu kalna galā. 
Kājas trīc un sirds man dauzās. 
Vēlos ļoti tikt tur augšā, 
Taču bailes mani pārņem braši. 
Liekas, sirds apstāsies. 
Te pēkšņi acu mirkšķis īss, 
Un kalna galā attopos. 
Cik skaisti te un plaši skati, 
Kad bailes pārvarētas braši! 
 
 

Daniela, 8. a klases skolniece 

CEĻŠ UZ MĀJĀM 

Ejot uz mājām es bieži pamanu putnus  
Tie lidinās apkārt un čivina 
Ejot pa gājēju pāreju skatos pa labi pa kreisi 
Ejot es klausos mūziku aizmirstu visu 
Paskatoties uz kokiem redzu daudz krāsainu lapu 
Kuras no dažām jau sakritušas uz ielas 
Un tā es nonāku mājās 
Ejot 
Skatoties 
Domājot  

Simona, 7. klases skolniece. Konkrētais dzejolis „Rudens” 
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6. KLASE LASA… 
 
Marija Parra „Vafeļu sirdis” 
Grāmata ir par Trilli un Līnu, kas dzīvo viens otram kaimiņos. Kā deviņgadīgi 
bērni viņi ir pārāk aktīvi un ar tik milzīgu izdomu, ka viņu vecākiem bieži vien 
nākas pārsteigumā pavērtu muti noplātīt rokas.  (Milāna) 
 
Herieta Mankāstere „Izidora Mūna dodas izbraukumā” 
Izvēlējos šo grāmatu, jo tā šķita interesanta un aizraujoša. Grāmatā vēs-
tīts par to, ka Izidora ar savu ģimeni dodas atpūsties uz jūru. (Dana) 
 
Anna Brigadere „Sprīdītis” 
Galvenais varonis ir Sprīdītis. Viņš ir drosmīgs, mērķtiecīgs. Sprīdīša dzīve 
bija ļoti slikta, jo viņa pamāte bija ļauna. Tāpēc Sprīdītis paņēma lāpstu un 
devās meklēt laimi.  (Arta) 
 
Elizabete Dami „Džeronīmo Stiltons. Siera krāsas kemperis” 
Bērnībā skatījos multfilmas, kur piedalās gudrais un pašpārliecinātais va-
ronis Džeronīmo Stiltons. Kopā ar savu ģimeni viņš dodas ceļojumā uz 
Pelistānu—uz aukstāko vietu pasaulē— ar kemperi.  (Ēriks) 
 
Sabīne Ceta „Hugo kļūst iedomīgs” 
Grāmata ir pamācoša, interesanta un smieklīga; tajā vēstīts par 6.klases pui-
si Hugo. (Emīls) 
 
Janno Peldmā „Lotes un Mēnessakmens noslēpums” 
Šo grāmatu man ieteica draugi. Tur ir par to, kā Izgudrotāju ciemā ierodas 
divi svešinieki un meklē trīs akmeņus, kurus vecais Klauss bija atvedis. Lote 
un Klauss meklē šos svešiniekus. (Ksenija) 
 
Andrejs Upītis „Sūnu ciema zēni” 
Stāsts par seniem laikiem. Par slinkumu, nevīžību un neizlēmību. Ješka, Andrs 
un Bukstiņš dodas kamanās laimes lāča meklējumos.  (Daņils) 
 
Reičela Renī Rasela „Nikijas dienasgrāmata” 
Grāmata ir par skolu, draugiem, ienaidniekiem, mīlestību un, pats galvenais, 
par Nikijas neveiksmēm. Nikija ir ļoti neveikla, bet gudra. Viņa saprot, ka ar 
ienaidnieci Makenziju nevajag kašķēties, bet labāk turēties pa gabalu. Ma-
kenzija ir populāra meitene. Nikijas draudzenes vēlas kļūt par daļu no SSP 
(skaisto, stilīgo un populāro meiteņu bariņš), bet ja Nikiju apvaino pat SSP meiteņu priekšā, vi-

ņas aizstāv savu draudzeni. (Amanda) 

Apsveicu Krustpils pamatskolu dzimšanas 
dienā! 

Lai vienmēr tā paliktu tik gudra un skaista! 
Un ar vislabākajām skolotājām! 

Milāna, 6. klases skolniece 

PĀRDOMAS UN NOVĒLĒJUMI KRUSTPILS PAMATSKOLAS 151. GADADIENĀ 

Avīze „Varavīksne”. Nr. 7. Izdota Krustpils pamatskolā 2019. gada novembrī. Redaktore—Sintija Kampāne-Štelmahere. Izpildredaktori—
Sintija Dundure u.c. Vāks—Viktorija Lapiņa, 7.a. Konkrētais dzejolis „Kļavas lapa” 

 

Alīna un Ieva, 7. klases skolnieces 

J 
au simt piecdesmit viens. Šķiet, ka daudz. 
Bet katrs skolēns, skolotājs vēlas, lai vēl simt piec-
desmit vienu gadu tu būtu.  
Iet gadi, šie ilgie un grūtie gadi. 

Skolu jau beidzu, bet vēl joprojām dvēselē tu esi kā mī-
lestības daļiņa, kas aizpilda manu sirdi. 

Tu mācīji mums, kā uzvesties un kā pareizi darīt. Tu esi 
koks, kas vienmēr zaļo. Un priecē mūs. Dažkārt mēs pārnā-
kam  no tevis bēdīgi, bet mums ir jāsaprot tas, ka vēli mums 
labu.  

No visas sirds es pateicos tev. 

Lai vienmēr skolā daudz ikdienu un skolotāju! 
Mīļi sveicieni 151. gada dzimšanas dienā! 

Sandija, 6. klases skolniece 


