
 

Līvbērzes pamatskolas avīzīte Nr.2 (2018. gada novembris) 

 SVEICIENS LATVIJAS VALSTS 100. DZIMŠANAS DIENĀ! 

 

 

Mums ticis viszilākais ezers 

Mums ticis viszilākais ezers, 

Un rudākais rudzu lauks, 

Visbaltākā bērzu birze, 

Vismelnākais rupjmaizes klaips. 

Un tieši Latvijai ticis 

Vissvētākais debesu jums, 

Jo savu skaistāko zemi 

Dievs ir atdevis mums. 

                (L. Vāczemnieks). 

Mūsu aktivitātes Latvijas 100-gadi gaidot: 
 

 
 

* 09.11.2018. Vecāku padomes organizēts 

Lāpu gājiens par godu Lāčplēša dienai. 

* 14.11.2018.  

Jelgavas un Ozolnieku novadu 9.klašu 

vēstures erudītu  konkurss "Latvijas 

gadsimts” (Latvijas Nacionālajā vēstures 

muzejā Rīgā).  

* 15.11.2018. Klašu konkurss "Patriotu 

spēles" ar dziesmām, erudīcijas 

jautājumiem un dzimšanas dienas tortes 

cepšanu. 

* 16.11.2018. Svinīgā līnija "Latvijai 100". 

 

 

 

 



INTERVIJAS 

Patriotisms - lepnums par savu valsti 

Valsts svētku priekšvakarā uz sarunu aicinājām Informācijas centra vadītāju INTU 

KĀRKLIŅU. 

 

 

Pastāstiet, lūdzu, par savu darba 

pieredzi šajā skolā!  

- Informācijas centra bibliotēkā sāku 

strādāt 2009. gada rudenī.  

Šoruden Jūs saņēmāt Pateicības rakstu.  

- Jā, tas bija Jelgavas novada 

pašvaldības Pateicības raksts par 

nopelniem pilsoniskās un 

patriotiskās audzināšanas darbā. 

Ko Jūs piedāvājat aplūkot un uzzināt 

skolēniem Informācijas centrā par 

patriotisma tēmu? 

- Bibliotēkā atrodas daudz dažādu 

enciklopēdiju, tās ir paredzētas 

dažādiem vecumiem, skolēniem 

brīvi pieejamas. 

Kāda ir Jūsu saskare ar patriotisma tēmu, kādos pasākumos esat darbojusies? 

- (nopietni domā...) Saskāros ar patriotismu 1988.gada vasarā. Piedalījos projektā par 

Tautas fronti, kā arī visos citos pasākumos, kurus organizē skolotāja Irisa. 

Ko Jums nozīmē Latvija un patriotisms? 

- Latvija ir zeme, kurā dzīvoju, un citur dzīvot negribu. Patriotisms ir lepnums par savu 

valsti. 

Ko Jūs novēlat skolas kolektīvam valsts svētkos? 

- Svētku sajūtu. 

                                                                                Paula Daņiļčenko, 6. klase 

Uzņemties atbildību par veicamo darbu 

Uz sarunu par skolēnu pašpārvaldes darbu aicinājām skolotāju SANTU 

ROZENBERGU. 

Kā radās ideja veidot skolēnu pašpārvaldi? 

-Skolas pašpārvalde katrā skolā ir kā neatņemama sastāvdaļa un mūsu skola nav izņēmums. 

Kurš ir tās veidotājs, jājautā vēsturniekiem. Man pašpārvaldes vadīšanu pirms gada palūdza 

uzņemties skolas direktore Daiga Podkalna. 

Ar kādu mērķi ir izveidota skolēnu pašpārvalde? 

-Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir veidot skolēnu domubiedru grupu, kuri vēlētos uzlabot skolas 

vidi un dzīvi. Ar šo skolēnu starpniecību mēģinām uzzināt pārējo skolēnu vēlmes vai kādu 

“sāpi”, iespēju robežās mēģinām risināt. 



Ko šogad esat ieplānojuši paveikt? 

-Šobrīd mans, kā vadītājas mērķis, virzīt skolēnus pašiem uzņemties atbildību par kādu 

veicamo darbu. Kā arī izvirzīt idejas un tās realizēt. Pašlaik skolēni ir gatavi iesaistīties 

dažādās aktivitātēs, palīdzēt skolotājiem organizēt kādu pasākumu vai piedalīties telpu 

dekorēšanā, kā arī izveidot kādu savu pasākumu. Pašpārvaldes dalībnieki šajā mācību gadā 

jau ir iesaistījušies Skolotāju dienas tapšanā, darbojušies Spoku ballītes rīkošanā sākumskolas 

bērniem, Mārtiņdienas gadatirgus organizēšanā, kā arī pārbaudījuši, vai skolēni ir apvākojuši 

grāmatas. Sākumā aktuāls bija arī jautājums par ēšanas starpbrīžu maiņu, bet šobrīd šis 

jautājums vairs nešķiet tik aktuāls. Doma ir arī turpināt makulatūras vākšanu. 

Tuvākie plāni mums ir saistīti ar līdzdalību pasākumos, piemēram, mēģinām izprast skolēnu 

vēlmes saistībā ar Ziemassvētkiem, jo šogad diemžēl nevaram izmantot kultūras nama telpas. 

Mums jau ir arī dažas idejas 2.semestrim, bet laiks rādīs, cik paspēsim realizēt. 

Kāds ir skolēnu pašpārvaldes sastāvs, pienākumi? 

-Šo divu gadu laikā, kopš vadu skolēnu pašpārvaldi, skolēnu sastāvs ir pamainījies. Skolas 

pašpārvaldē šobrīd aktīvi darbojas 8.klases skolēni: Kristīne, Marika, Leonora Līga, Dāvis un 

Paula no 6.klases. Ik pa laikam pieslēdzas Melānija, Jānis Deivids un Ģirts no 5.klases, 

Evelīna Elza no 6.klases, Megija no 7.klases un Ēriks no 9.klases. Tā kā aktīvistu pulciņš nav 

liels, konkrētu pienākumu mums nav, tos deleģējam pirms katra pasākuma. 

Protams, vēlētos, lai jaunieši vairāk izrādītu savu iniciatīvu, nāktu ar savām idejām, kuras arī 

paši labprāt realizētu. 

Ko Jūs novēlat pašpārvaldes dalībniekiem? 

-Ļoti priecājos, kad redzu, ka skolēni spēj mobilizēties un īsā laikā izdara brīžiem šķietami 

neizdarāmas lietas. Vēl lielāks prieks, ka viņi paši spēj vienoties un nonākt pie kāda 

“kopsaucēja”. Vēlu šo vienotību saglabāt arī turpmāk! 

Evelīna Elza Burgmane, 6. klase 

 

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

Izglītojamo individuālo kompetenču projekta robotikas pulciņš 

  

 

Ik pirmdienu desmit 6.-7. klases skolēni 

dodas uz Šķibes pamatskolu, lai Everitas 

Zināres vadībā darbotos Robotikas pulciņā. 

Divas mācību stundas aizrit nemanot, jo 

skolēni attīsta savas jaunrades spējas, 

konstruktīvo domāšanu, kā arī apgūst 

robotu veidošanas un vadības metodes. 

Skolēni apgūst pirmās programmēšanas 

prasmes un jau ar lielu aizrautību ir 

rīkojuši robotu sumo cīņas un skriešanās 

sacensības. Ļoti priecē skolēnu, piemēram, 

Adriannas, Emīla, Kārļa u.c. panākumi. 

Projekta koordinatore: I.Eidaka  

Skolēnu domas par robotikas pulciņu 

“Robotikā ir ļoti interesanti uzdevumi, jo 

var sekot līdzi citiem robotiem, cīnīties 

sumo cīņās un noskaidrot stiprāko. Atmiņā  

palikusi arī pirmā stunda, kad likām un 

konstruējām  robotu.” 

Irita Zihmane, 6. klase 

“Robotika pati par sevi ir interesanta. Man 

patīk tehnoloģijas un 

programmēšana.Varbūt saistībā ar to 

nākotnē veidošu savu karjeru.” 

Ādams Dučkens, 6. klase 

 



“Man patīk viss, kas notiek Robotikā - 

būvēt, programmēt, cīnīties. Jāteic, ka 

programmēt nav nemaz tik viegli, bet 

interesanti.” 

                Emīls Bauze, 6. klase 

 

“Robotikā es nebiju vienu dienu un 

nokavēju robotu sumo cīņas, tāpēc   

 

gribētu vēl šo nodarbību.Visgrūtāk ir 

ieprogrammēt robota iešanu pa apli. 

Kopumā programmēšana ir ļoti interesanta 

un attīstoša. Man patīk skatīties, kā ar 

uzdeviem ir veicies citiem.” 

Kitija Viktorija Mihalovska, 6. klase 

 

ANKETAS (uz jautājumiem atbild skolēni) 

Kas ir Latvija? 

- Latvija ir neatkarīga valsts, kurā valda 

demokrātija. 

-Latvija ir maza, bet ļoti ‘jaudīga’ valsts. 

Latvija ir dzimtene, mājas. Latvija ir kā 

mūsu visu mamma. 

-Maza valsts, kas atrodas Eiropā. 

-Vieta, kur piedzimu, dzīvoju un mācos. 

-Viena no trim Baltijas valstīm. 

-Eiropas Savienības dalībvalsts. 

-Valsts, kurā piedzimu, dzīvoju un 

dzīvošu. 

-Latvija ir mana mīļā valsts. 

 

Ar ko es lepojos, domājot par Latviju? 

-Latvijai šogad paliks 100 gadi. 

-Latvija ir skaista un tīra, lai arī maza, bet 

varena. 

-Latvija ir viena no zaļākajām valstīm, tās 

karogs ir viens no senākajiem pasaulē. 

-Ar īpašiem cilvēkiem. Ar upēm, ezeriem 

un mežiem. Ar Brīvības pieminekli, ar 

savu māju. 

-Ar labiem sportistiem, ar to, ka sāk labot 

ceļus. 

-Ar to, ka tā ir zaļa, brīva, neatkarīga 

valsts, ka mums ir četri gadalaiki. 

-Ar to, ka esam izcīnījuši neatkarību, ka 

mums ir sava valoda un savi svētki. 

-Ar Dziesmu un deju svētkiem, ar vienotu 

tautu, novadiem un tradīcijām. 

 

                      

                    Lai saldi svētki! 

 

-Ar skaistām pilsētām. 

-Latvijā ir daudz vietu, kur var izbaudīt 

dabu, atpūsties. Latvieši ir stipra tauta. 

-Ar baleta solistu Māri Liepu. 

-Ar mūsu tautu, tautas tradīcijām, 

tautasdziesmām un dzejniekiem. 

-Ar to, ka Latvijā valda miers. 

-Ar Latvijas hokeja komandu. 

-Ar to, ka Latvija pārvarējusi daudzas 

grūtības. 

-Ar izcīnīto brīvību. 

-Ar ātru internetu. 

 

Kādu es vēlētos redzēt Latviju pēc 10 

gadiem? 

-Kā valsti, kur iedzīvotāji saņem lielākas 

algas, kur valda kārtība. 

-Sakoptāku, tīrāku, lai cilvēki apkārt ir 

labāki, lai Latvija mūžam ir brīva! 

-Zaļu, sakoptu un joprojām brīvu Latviju. 

-Joprojām neatkarīgu. 

-Modernāku. 

-Lai cilvēki būtu mīļāki un laipnāki cits 

pret citu. 

-Ar vairāk iedzīvotājiem. 

-Skaistu, sakoptu, ar jaukiem cilvēkiem 

bagātu.  

-Ar atrisinātām problēmām un sakoptu 

apkārtni. 

-Ar panākumiem sportā. 

-Tādu, kur cilvēki cits citam palīdz. 

 
 

 

Sagaidot valsts 100. dzimšanas dienu, 
žurnālistikas pulciņa dalībnieki veidoja 

savu svētku torti. Sanāca garda un 
krāšņa. Lai šajos svētkos ikvienam no 

jums sirdi priecē kāds salds 
pārsteigums! 

 


