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**************************************************************** 

SIRSNĪGS SVEICIENS SKOLOTĀJU DIENĀ! 

  
         

Lai daudz jauku brīžu svētkos un 

ikdienā! 

 

Mēs esam līdzīgi kokiem, 

Bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt,  

Dzīvojam ar pumpuriem un ar 

ziediem, 

Ar domām, ko labu paveiksim rīt. 

                        /K. Apškrūma/ 

 

Skolotājas ir stingras un mīļas 

Skolotājām patīk priecāties 

Bet dažreiz sanāk dusmoties. 

Atceries, ka ne tikai skolēniem ir jūtas, 

 bet arī skolotājiem! 

                             (Kitija Mihalovska, 6.kl.) 

 

* *************************************************************** 

FAKTI PAR SKOLU 

 

 Šogad Līvbērzes pamatskolā mācās 123 skolēni  

 meitenes - 53 

 zēni - 70 

 pirmsskolā nodarbības apmeklē 82 bērni  

 meitenes – 22 

 zēni - 60  

 pamatskolā strādā 21 skolotājs 

 pirmsskolā strādā 10 skolotāji  

 tiek piedāvāti vairāk nekā 10 pulciņi  

 skola darbojas 5 ESF projektos  

 

 

 

 



                 DZEJA                       

Septembris ir dzejas mēnesis. Arī mūsu skolas skolēni 

mēģināja izteikt savas domas par Latviju un latviešiem skaistās 

dzejas rindās.  

               Latvieši 

Mūsu puiši lieli vīri  

Tā kā stalti ozoli  

Mūsu zemi aizsargā  

Tā kā braši kareivji.  

 

 

Mūsu meitas princeses 

Šīs tautas skaistules 

Iet tautas brunčus valkādamas 

Skaistas dziesmas dziedādamas. 

                     (Annija Griķe, 6. kl.) 

* ************************************************************

INTERVIJA

Uz jautājumiem atbild Līvbērzes 

pamatskolas direktore Daiga 

Podkalna, kurai šogad aprit 5 gadi 
direktores amatā  

Ar kādām domām un sajūtām Jūs 

sagaidāt Skolotāju dienu? 

 -Ar prieku, jo tā parasti ir jauka diena ar 

labiem laikapstākļiem. 

Cik gadus Jūs strādājat Līvbērzes 

pamatskolā? 

 -24 gadus. 

Vai Jūs nevēlaties novadīt kādu sporta 

stundu? 

 -Reizēm sanāk novadīt sporta stundas, 

principā jauki pamainīt darba veidu. 

Vai Jūs nodarbojaties ar sportu 

ikdienā? 

 -Daudz laika aizņem darbs, bet vienreiz 

nedēļā kopā ar skolēniem braucu peldēt. 

Patīk nūjot un vingrot. 

Kāpēc Jūs izvēlējāties kļūt par sporta 

skolotāju? 

 -Nebiju domājusi kļūt par skolotāju, bet 

sports man vienmēr bijis tuvs, vēlējos būt 

trenere. Vidusskolā nodarbojos ar jāšanas 

sportu. 

Kā Jūs raksturotu Līvbērzes skolas 

kolektīvu? 

 -Mēs esam mazs kolektīvs, pazīstu visus 

skolēnus, zinu viņu vārdus. Skolotāju 

kolektīvs ir draudzīgs. Gribas, lai skolā 

nav kašķi, lai skolēni mācās risināt 

radušās domstarpības. 

Vai šajā mācību gadā skolā ir plānotas 

kādas jaunas aktivitātes?  

- Jā, tās būs vairākas. Piemēram, skola 

darbojas piecos projektos, ir iespēja 

piedalīties riteņbraukšanas, robotikas un 

citos pulciņos, saistībā ar Latvijas valsts 

100-gadi plašāk svinēsim 18. novembra 

svētkus, skolā notiks e-klases diena un 

citi pasākumi, skolēni varēs iesaistīties 

dažādās Veselības projekta aktivitātēs, 



mazliet citādāk svinēsim Ziemassvētkus 

u.c. svētkus. 

Ko Jūs novēlētu skolas kolektīvam šajā 

mācību gadā? 

- Skolas kolektīvam novēlu veselību, lai 

bērniem gribas mācīties, lai ir labas 

attiecības ar skolotājiem un savstarpēji 

citam ar citu, lai izdodas visas lietas, kas 

ieplānotas! Lai vairāk skolēni iesaistās 

skolēnu pašpārvaldes darbā, lai uzņemas 

un izpilda uzticētos darbus! Lai meklē 

palīdzību, ja darbu izpildē rodas grūtības. 

 

(Paula Daņiļčenko un Kitija Mihalovska, 

6.kl.) 

* *************************************************************** 

ANKETAS 

Ko Jūs vēlētos sagaidīt no skolēniem/skolotājiem šajā mācību gadā? 

Skolotāji Skolēni 

 Lai skolēni kļūtu atbildīgāki un pieklājīgāki; 

 Lai skolēni lasītu grāmatas, īpaši tās, kuras 

atrodas informācijas centra bibliotēkā; Lai 

apvākotu mācību grāmatas; 

 Atbildību, atsaucību, spēku pārvarēt grūtības; 

 Lai šajā mācību gadā varētu priecāties par 

tikpat daudz labiniekiem kā pirms tam. 

Nepazaudēt radošumu un atraktivitāti! 

 Disciplīnu; 

 Pieklājīgu attieksmi, lielāku iesaistīšanos 

kāda pasākuma organizēšanā; 

 Nedari otram to, ko negribi, lai Tev kāds 

dara! Sapratni, pieklājību un cilvēcīgu 

attieksmi! 

 Labas atzīmes; 

 Jaunas zināšanas; 

 Pārsteigumu; 

 Klases vakaru katru piektdienu; 

 Lai liek man vienmēr 10 balles; 

 Vieglāku mācību vielu; 

 Novēlējums: lai veicas bērnu audzināšanā; 

 Mazāk dusmu; 

 Lai man būtu labas sekmes; 

 Vismaz vienu klases vakaru; 

 Lai nebļauj, lai neuzdod daudz mājasdarbu; 

 Vislabākās atzīmes; 

 Pacietību, izturību; 

 Labu attieksmi; 

 Ceļojumus un ekskursijas. 

* *************************************************************** 

SPORTA AKTIVITĀTES 

  Septembrī Līvbērzes pamatskolā notika 

Jelgavas novada skolēnu 52. Sporta spēles 

futbolā, kurā piedalījās 11 skolas, jo sports ir 

skolēnu dzīves neatņemama sastāvdaļa. 

11.septembrī 4. un 5. klases skolēni, futbola 

spēlē savā apakšgrupā izcīnīja 1. vietu, bet 

pusfinālā tomēr nācās piekāpties Vircavas un 

Zaļenieku komandām un palikt 4 vietā.  

Pārstāvot mūsu skolu 6. un 7. klases skolēni 

izcīnīja 9 vietu. Sevi pierādīt 25.septembrī 

spēja 8. un 9. klase, viņi ieguva 4.vietu. 

Kā atzina skolotājs A.Immers, spēle bija 

laba, nevis izcila.  

(Jānis Pumpurs, 5.kl un. Ādams Dučkens, 6.kl.

 



MOBILĀ DEMONSTRĀCIJU LABARATORIJA 

7.septembrī visi Līvbērzes 

pamatskolas 3.-9.klašu zēni 

devās uz Šķibes pamatskolu, kur 

viņus ESF projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”  ietvaros 

gaidīja Mobilā demonstrāciju 

laboratorija. Zēniem bija iespēja 

iepazīties ar dažādu aprīkojumu 

programmējamiem CNC metāla 

apstrādes darba galdiem, frēzēm, virpām, 

metināšanas izmēģinājumu stendu, 3D 

printera darba materiālu u.c. Zēni ērtā 

veidā varēja vienkopus iegūt daudzpusīgu 

informāciju un priekšstatu par 

inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un 

metālapstrādes nozarēm, kā arī labāk 

izprast, cik svarīgi ir apgūt zināšanas un 

prasmes dabasszinību jomā un IT jomā.  

(Projekta koordinatore I.Eidaka) 

 

 

Atsauksmes 

●“Tehnobusā man patika tas, ka es pirmo 

reizi dzīvē redzēju tik ļoti foršas 

tehnoloģijas.” 

 (Artūrs Mūrnieks., 6.kl.) 

● “Visvairāk šajā pasākumā man patika 

dejojošais robotiņš un 3D printeris.” 

 (Armands Apsītis., 6.kl.)

* *************************************************************** 

GUDRĪBAS NO SKOLĒNU PĀRBAUDES DARBIEM 

* Nekad nevalkā apavus, kuri ir par mazu, 

tas var deformēt sēnīti. 

* Savu šampūnu nekad nedod citam, jo tā 

var pārnēsāt slimības un utis. 

* Aukstā laikā velc cimdus, lai rokas 

nekļūst netīras. 

* Nekad nevalkā cimdus, kas ir par 

maziem, tie var deformēt rokas. 

                                                 (Apkopoja Irisa Eidaka) 

* *************************************************************** 

Redaktore:Paula Daņiļčenko 

Redkolēģija: Kitija Mihalovska, Jānis Pumpurs, Ādams Dučkens 

Aicinām skolotājus un skolēnus iesūtīt informāciju un/vai foto par 

skolā notikušajiem pasākumiem un citām aktualitātēm!  

(e- pasts: paula.danilcenko@livberzesvsk.lv) 
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