
DIGNĀJAS PAMATSKOLAS AVĪZE | 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dignājas pamatskolas avīze 
2019. gada janvāris - aprīlis 

 

Š. g. 15. jūnijā plkst. 18.00 

Dignājas pamatskolā 

9. KLASES IZLAIDUMS 
Absolventi: Solvita Jurgeviča, 

Megija Daģe, Linda Mīkule, Ralfs 
Daģis, Samanta Vilkāja, Daniels 

Jukša, Ieva Leiskina, Daniels Daģis 

 

 

 

Maijā paredzētie pasākumi: 
04.05. plkst. 19.00  Absolventu 
salidojums. Ballē spēlēs grupa 
„Ilūzija”. 
8. vai 9.05. – „Skills Latvia 2019”. 
10.05.  Mātes dienai veltīts pasākums. 
14.05. Tikšanās ar aktieri Aināru 
Ančevski Zasas vidusskolā. 
15.05. Ekskursija uz Rīgu 1. - 4. klasēm. 
Leļļu teātris. 
16.05. Karjeras diena. 
17.05. Pēdējais zvans 9. klasei. 
Daugavas svētki. 
18.-19.05. Piedalīšanās folkloras kopu 
nacionālajā  sarīkojumā Iecavā. 
24.05. Pirmsskolas izlaidums. 
31.05. Mācību gada noslēgums. 
 
 
 
 
 

Nr.1 
 

Dignājas pamatskolai -  155 
No Jēkabpils balts lielceļš 
Uz Ilūksti kur trauc, 
Pie sevis paviesoties 
Tur Dignāja mūs sauc… 
 (Ģipterānu skolas skolotāja Anna Rieksta) 
 

Šogad Dignājas pamatskolai, bijušajai Ģipterānu skolai, aprit 155 
gadi un 90 gadi, kopš atrodamies šajā skolas ēkā. Iet laiks, 
mainās paaudzes, maināmies mēs paši un mainās arī mūsu skola. 
Šobrīd skolā strādā 15 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. Mēs 
varam būt lepni, ka 11 no tiem ir šīs skolas absolventi. 
Skolas salidojumi vienmēr ir sirsnīgas, mīļas un gaidītas tikšanās 
ar jaunību un skolas gadiem. Ir ko atcerēties un pārrunāt, kopīgi 
izstaigājot vecās takas, patīkami redzēt, kā gadu no gada 
mainījusies skola, satikt savus klases biedrus, skolotājus un 
klases audzinātāju. 
Skolas ikdiena ir raiba un interesanta. Tas ir laiks, kurā, lai kā 
mums gribētos, nekad vairs nav iespējams atgriezties. Bet mēs 
varam atkal satikties! 
Tāpēc 4. maijā plkst. 19.00 tiek laipni gaidīti bijušie 
absolventi,  skolotāji un darbinieki, lai atcerētos kopā 
pavadītos gadus un dalītos atmiņās. 
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 18.00. 
Ņemsim līdzi groziņus, labu garastāvokli un dalības maksu 3.00 
EUR. 

Tālrunis informācijai: 26406844 
Dignājas pamatskolas kolektīvs 
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Baleta izrādes apmeklējums 
 

Kā top skaistais? 

Februārī Dignājas pamatskolas 
skolēniem bija iespēja to uzzināt. 
Un šoreiz par keramiķa un ādas 
apstrādes meistara darinājumiem. 
Mēs braucām uz Zasu, kur 
amatniecības centrā “Rūme” 
atrodas podnieka darbnīca. 
Anda Svarāne mums stāstīja par 
savu darbu, un viņa aicināja mūs 
katru sēsties pie podnieka ripas un 
izgatavot māla trauciņu. 
Uzzinājām arī, kā trauks jāapstrādā, 
lai tas būtu skaists un izturīgs. 

Savukārt Ieva Svarāne parādīja, kā 
top ādas rokassprādze ar metāla 
kniedītēm. Vērojām, kādus amata 
rīkus izmanto, lai to izgatavotu. 

Rokassprādzīti katrs saņēmām kā 
dāvanu. 
Paldies meistarēm, kuras mūs laipni 
uzņēma un ar mums dalījās savās 
amata prasmēs! 

 
 

16. janvārī Jēkabpils Bērnu un 
Jauniešu centrā norisinājās 
konkurss „Lakstīgala 2019”. Tajā 
piedalījāmies mēs, Dignājas 
tautumeitas: Linda Mīkule, Ieva 
Leiskina, Solvita Jurgeviča, Zane 
Sinkeviča un Ingrīda Pavlovska. 
Piedalījās arī mazās tautumeitas: 
Amanda Marķīze, Evelīna Plāne, 
Estere Kusiņa, Junora Narvida un 
Baiba Vēvere. Konkursā „Lakstīgala 
2019” 1. kārtā no katra novada 

izraudzījās spēcīgākās komandas 
1.-4., klašu, 5.-9. klašu un 10.-12. 
klašu grupās. 
Mums konkurss noslēdzās ar 
godalgoto 1. pakāpi. Ar savām 
skanīgajām balsīm un cīņas sparu 
iekļuvām 2. kārtā. Mēs, Dignājas 
lielās tautumeitas bijām priecīgas 
par panākumiem. Mūsu mazās 
tautumeitas ieguva 2. pakāpi. Arī 
par šoguvumu viņas priecājās.  

Otrā kārta norisinājās 23. janvārī 
daudz lielākā mērogā, kurā 
sacentās visas Latgales komandas.  
Konkurencei pieaugot, mums bija 
lielāks azarts, un atkal izcīnījām 1. 
pakāpi.  
Mūsu atziņas par dalību konkursā: 
IEVA: „Šis konkurss palīdz apgūt 
latviešu tautasdziesmas – zināmās 
un arī mazāk dzirdētas.Tas sniedz 
labu uzstāšanās pieredzi un ļauj 
mums paņemt šīs dziesmas savā 
pūrā un nodot nākamajām 
paaudzēm.” 
LINDA: „Lai piedalītos šādā 
konkursā, ir jābūt gataviem daudz 
mācīties no galvas. Bet ir brīnišķīgi 
kādreiz izrauties no ierastās mācību 
vides un iesaistīties tāda veida 
konkursos. Mēs lepojamies ar 
Dignājas tautastērpu un ar prieku to 
atrādām citiem folkloras 
kolektīviem.” 
Paldies mūsu folkloras kopas 
vadītājai Aīdai Bikauniecei par 
iespēju piedalīties konkursā un 
sniegto atbalstu, sagatavojoties 
tam. 

 

Mūzikas skolotāja Aīda Bikauniece 
skolēnus aicināja apmeklēt baleta 
izrādi „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. 
Bija iespēja izmantot projekta 
„Skolas soma” finansējumu. 
 Un tā mēs posāmies un devāmies 
uz Latvijas Nacionālo Operas un 

Baleta teātri Rīgā. 
Tas bija iespaidīgi – 

apmeklēt šo skaisto, vēsturisko ēku 
un izjust tās svinīgo gaisotni. Mēs 
sēdējām balkonā un labi redzējām 
darbību uz skatuves. 
Izrāde bija veidota pēc pazīstamās 
brāļu Grimmu pasakas motīviem. 
Mēs viegli varējām sekot tās 

sižetam. Attīstoties notikumiem, 
mainījās mūzikas raksturs. 
Dejotājiem bija ļoti spilgti un moderni 
tērpi, un kopumā izrāde bija ļoti 
skaista. 
Mēs labprāt apmeklētu vēl kādu 
baleta izrādi. Šādi pasākumi audzina 
skatītāju un māca būt disciplinētam 
un pacietīgam. 

Dignājas pamatskolas skolnieces Amanda Marķīze un Junora Narvida 
 Konkurss „Lakstīgala-2019” 

 

Linda Mīkule, 9. klases skolniece 
 

Ingrīda Pavlovska, 8. Klases skolniece 
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Ēnu diena 

Ciemiņi no 
Baltkrievijas 

13. februārī Dignājas 
pamatskolas vecāko 
klašu skolēni piedalījās 
Ēnu dienā, ēnoja 
logopēdu, fizioterapeitu, 
viesmīli un bārmeni, 
tūrisma aģentūras 
speciālistu, 
datorspeciālistu un citas 
profesijas. 
Jaunieši atklāj, ka tas ir interesanti 
un noderīgi, ka var redzēt, varbūt arī 
pašam izmēģināt, kā tas ir – strādāt 
kādā uzņēmumā, var uzdot 
interesējošos jautājumus un uzzināt 
visu par šo profesiju, pirms izlemt, 
kur mācīties tālāk. 
Kā iesaistītie skolēni vērtē Ēnu 
dienas lietderīgumu?   
LINDA: „Šī Ēnu diena bija man 
noderīga, jo tā palīdzēja izdarīt 
izvēli. Šobrīd jau esmu atradusi 
skolas, kur varu apgūt viesmīļa 
profesiju. Šī man ir jau otrā Ēnu 
diena, un es nešaubīgi varu teikt, ka 
tas ir lieliski, ka skolēniem tiek 
piedāvāta tik laba iespēja iepazīt 

kādas profesijas specifiku. Šajā Ēnu 
dienā sastapu ļoti atsaucīgu un 
draudzīgu ēnu devēju, man ne tikai 
bija iespēja saņemt atbildes uz 
jautājumiem, bet arī strādāt – locīt 
salvetes, klāt  galdus, apkalpot 
viesus un veikt citus darbiņus. 
IEVA: „Es šogad ēnoju tūrisma 
aģentūrā „Latvia Tours”.   Man 
patika, kā aizritēja šī diena, bet es 
vēl nezinu, vai gribu savu nākotni 
saistīt ar tūrisma biroju un ceļojumu 
rezervēšanu.  Bet man tagad ir 
priekšstats, kā noorganizēt 
ceļojumu.” 
MEGIJA: „Man patika Ēnu diena. Es 
ēnoju logopēdi un mācīju maziem 
bērniem runāt. Tas ir tik interesanti, 

ka varam ielūkoties logopēda vai 
kādas citas profesijas cilvēka 
ikdienā!” 
SOLVITA: „Biju ēnot fizioterapeiti. 
Uzzināju visu, kas interesēja par šo 
profesiju. Iemācījos dažus noderīgus 
vingrinājumus. Redzēju, kā tiek 
novērtēta cilvēka stāja.” 
RALFS: „Es biju Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžā ēnot 
datorspeciālistu. Man patika šī 
diena.” 
Šogad Ēnu dienā piedalījās arī 8. 
klases skolēni  Zane, Ingrīda un 
Daniels. 

 

Pagājušā gada rudenī 
Jēkabpils novada 
izglītības un kultūras 
pārvaldes darbinieki un 
Jēkabpils novada skolu 
direktori apmeklēja 
Baltkrievijas republikas 
Šarkovšinas rajona 
skolas, lai iepazītos ar 
izglītības sistēmu 
Baltkrievijā 
Šī gada 16. aprīlī 
atbildes vizītē mūsu 
skolā viesojās 
delegācija no 
Baltkrievijas republikas 
Šarkovšinas rajona skolām un 
izglītības pārvaldes, lai dalītos 
pieredzē par mācību un 
audzināšanas darbu. 
Viesiem folkloras kopa sniedza 
nelielu koncertu – “Dignōjīši” gan 
dziedāja, gan spēlēja, gan dancoja. 
8.klases Daniels Loginovs 
pastāstīja par skolas vēsturi un 
skolēnu sasniegumiem olimpiādēs 
un konkursos. Pēc tam viesi devās  

 

ekskursijā pa mūsu skolu. Lielu 
interesi viesos raisīja Folkloras 
muzeja eksponāti. Pēc ekskursijas 
pa skolu ciemiņi baudīja garšīgas 
pusdienas. Tad viesi no 
Baltkrievijas devās uz Mazo 
skoliņu, apskatīt, kā tur dzīvo un 
mācās paši mazākie.  
Ciemiņiem no Baltkrievijas ļoti 
patika mūsu skola, tās apkārtne un  
atraktīvā folkloras kopa “Dignōjīši”.  

 

Viņi bija sajūsmā par D.Loginova 
stāstījumu. 
17. aprīlī Ābeļu pamatskolā 
Jēkabpils novada skolu direktori un 
Šarkovšinas rajona skolu direktori 
parakstīja nodomu protokolu par 
tālāko sadarbību. 
Vēlos pateikt lielu paldies visam 
skolas kolektīvam, kas palīdzēja 
visu sagatavot ciemiņu 
uzņemšanai. 

Linda Mīkule, 9.klases skolniece 

Skolas direktore I.Vēvere 
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Iepazīstot uzņēmējdarbību... 

Pirmsskolas grupa 

26. martā mēs, 6. klases skolēni, 
kopā ar Zasas vidusskolas bērniem 
devāmies ekskursijā uz Skrīveriem. 
Radošajā darbnīcā „Daugava” 
dizaineri pastāstīja, kā var uzsākt 
uzņēmējdarbību un izturēt 
konkurenci. Mēs varējām paši sev 
izgatavot iepirkumu somiņas ar 
ornamentiem, kādus paši 
izvēlējāmies. 
Pēc tam braucām uz „Sarmītes 
Staļļiem”. Tur bija daudz zirgu, 
kumeliņi un ponijs. Mums pastāstīja 
par zirgiem un pavizināja. Mums 
patika šī ekskursija. 

Dignājas pamatskolas pirmsskolas 
grupu apmeklē 30 bērni. Bērni ir 
sadalīti divās grupās.  Ar jaunāko 
pirmsskolas grupu darbojas 
audzinātāja Klinta. Viņi savas 
gaitas pavada Mazajā skoliņā, kur 
interesantās un saistošās 
rotaļnodarbībās apgūst 
nepieciešamās dzīves prasmes.  

Ar vecāko grupiņu strādā 
audzinātāja Rasa. Ar 
rotaļnodarbību un daudzveidīgu 
aktivitāšu palīdzību bērni tiek 
gatavoti skolai. Grupiņa darbojas 
skolas ēkas 1. stāvā. 
Sagatavošanas grupiņas bērniem ir 
iespēja apmeklēt futbola pulciņu, 
kas tiek aktīvi izmantota. 
Pirmsskolas bērni aktīvi apmeklē 
apkārtnē piedāvātos kultūras 
pasākumus bērniem. Šinī mācību 
gadā esam apmeklējuši  cirka izrādi 
un  leļļu teātra izrādes  Zasas 
kultūras namā. Vecākā grupiņa 
ņēma aktīvu dalību Pirmsskolas 
izglītības iestāžu sporta svētkos 

Jēkabpilī. Sagatavošanās procesā 
bija jāapgūst vairākas stafetes un 
jāparūpējas par vizuālo 
noformējumu grupai. Taču tas bija 
tā vērts, jo brauciens un dalība 
kopīgās sporta aktivitātēs saliedēja 
grupu un bija kā aizraujošs 
piedzīvojums. 
Bērniem ir iespēja aktīvi darboties 
rotaļu laukumā, papildinot 
zināšanas par ceļu satiksmes 
noteikumiem un papildinot 
velobraukšanas prasmes. Mums ir 
izveidojies jau neliels veloparks, 
tāpat bērniem ir iespēja ņemt līdzi 
savus velosipēdus. 

Visa mācību gada garumā iestādē 
tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki, 
valsts dzimšanas diena, sporta 
dienas, tēva diena u.c. 
Kopā ar mūzikas skolotāju Aīdu 
bērni dzied, dejo un gatavo 
skanīgus priekšnesumus svinīgiem 
brīžiem. Pašlaik aktīvi gatavojamies 
Māmiņu dienai un pirmsskolas 
izlaidumam.  
Neatsverami palīgi ir auklītes 
Dzintra un Aija, kas katru rītu 
sagaida mazos ar siltu smaidu un 
visas dienas garumā rūpējas par 
bērnu labsajūtu. 

Betija Daģe un Jacinta Jemeļjanova, 6. klase 
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