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Šajā numurā: 

# lepojamies ar sasniegumiem 

# pirmklasnieku 100 dienas skolā 

# Erasmus+ projektos Horvātijā un 

Spānijā 

# iniciatīvas Latvijas skolas soma 

aktivitātes 

Vārds direktorei 
Ziemassvētku laikā katru gadu mēs cepam piparkūkas un 

pīrāgus, baudām sautētu kāpostu, ābolu, mandarīnu smaržu un 
garšu. Steidzam saviem mīļajiem sarūpēt dāvanas. Mūsu acis 
priecē izrotāta eglīte un sveču liesmiņas. Katru gadu!  

Un katru gadu tas atkal un atkal ir kaut kas īpašs, kaut arī ļoti 
zināms. Tas ir svētku brīnums, kas mīt katrā no mums. Atmodināt 
to varam tikai mēs paši. Un tikai mēs varam ļauties šo svētku 
skaistumam - labestībai, mīlestībai, kas dara mūs laimīgus.  

Lai mums visiem skaists Ziemassvētku laiks, kas piepildīts 
sirsnīgām sarunām un jauku kopā būšanu ar sev tuviem un mīļiem 
cilvēkiem! 

Skolas direktore Dace Balandīna 

 

Lepojamies ar sasniegumiem olimpiādēs 

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiādē 6.-7. klasēm  
3.vieta - Raineram Koreņikam, Atzinība - Vestardam Aleksandram 
Strautārem. 

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 8.- 9. klasēm 3.vieta- Danielai 
Odrijai Solovjovai. 

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē 9. klasēm 3.vieta Diānai Lasmanei, 
Atzinība Līnai Kristiānai Melbārdei. 

Novada mājturības un tehnoloģiju I konkursā 7.klasēm 1.vieta  
Dženiferai Riekstai un Sofijai Kaļmukai. 

Starpnovadu krievu valodas izteiksmīgās runas konkursā 3.pakāpe  
Montai Januševskai un Danielai Danenbergsonei. 

Starpnovadu konkursā 9.klasēm „Brocēnu četrcīņa - Latvijai 100!” 9.a 
klases komandai  1.vieta, Indiaviduālajās sacensībās 2.vieta  Agnesei 
Štencelei, 9.b. 

Informāciju apkopoja Gita Leja, direktores vietniece mācību jomā 

 

Saldus pamatskolas basketbola 

komanda NBA junioru līgā savā 

grupā aizvadījusi 8 spēles, visas  
uzvarējusi un ierindojusies 1.vietā 
Kurzemes grupā. Komanda turpinās 
cīņu izslēgšanas turnīrā 25.janvārī 
Salaspilī. Komandu pārstāv – Rūdis 
Banzens, Reinis Hartmanis, Markuss 
Brūveris, Edžus Krūmiņš, Aleksis 
Brinčiks, Patriks Daubaris, Inguss 
Burke, Rihards Sergējevs, Reinis 
Gustavs Čukna, Rēzija Grēta Čukna, 
Elvisa Prudskaja, Līva Hermane, 
Evelīna Glāziņa. Treneris – Gints Friķis, 
komandu atbalsta sporta skolotāja – 
Lāsma Rumpe 



2.-3.klašu skolēni, kuriem labas un teicamas 

sekmes mācībās: 

2.a klase: Kārlis Cālītis, Rainers Čunka, Ernests 

Dēnavs, Beāte Hertele, Kārlis Krists Liparts, 

Annika Novicāne, Paula Priede, Aleksa Slīpiņa, 

Arta Šteina, Renārs Zadovskis. 

2.b klase: Alise Andersone, Elizabete Balgalve, 

Marta Bula, Ieva Burke, Lauris Marians 

Dinsbergs, Sabīne Gaile, Evelīna Kārkliņa, Megija 

Melbikse, Sebastians Miezītis, Katrīna Povšaka. 

3.a klase: Karīna Albīne, Eduards Balodis, Unda 

Berga, Mārcis Čukna, Roberts Druvaskalns, Tīna 

Andželīna Katana, Adrians Kirma, Nils Kupcāns, 

Haralds Milts, Rēzija Rupeika, Elgars Šķēdnieks, 

Artūrs Štrāls, Evelīna Tunēna. 

3.b klase: Buša Sanija, Gudrups Miks, Katšena 

Justīne Adrija, Kukule Rendija, Lešinska Freja, 

Lilienšteina Selīna, Metla Lauma, Nikāze Alise, 

Reiss Edgars, Zīrups Jānis Justs, Žilinska Elīza. 

 

4.-9. klašu skolēni, kuriem liecībās vērtējumi no 

7 līdz 10 ballēm: 

4.a klase: Birziņa Annija Anna, Karlevica Katrīna, 
Rieksts Jānis, Vasiļevska Alise, Zīle Auguste, 
Žerebcova Una. 
4.b klase: Rainers Berģis, Monta Miķelsone. 
5.a klase: Daniela Andersone, Diāna Ābelniece, 
Keita Āmare, Elans Balgalvis,  Daubaris Patriks, 
Homanis Oskars, Alens Jakševics, Šteina Paula, 
Tanenbergs Mareks, Ulmane Evika, Zeiberga 
Megija, Zusta Evelīna. 
5.b klase: Elīza Bierande, Markuss Brūveris, Līva 
Hermane, Eduards Povšaks, Elizabete, Elīza Rulle, 
Alise Zajarska. 

6.a klase: Brinčika Alise, Celitāns Ralfs, Donis 
Valters, Raude Agnese, Rumpis Robins, 
Saračinska Vendija, Čukna Rēzija Grēta. 
6.b klase: Arvis Jansons, Kitija Kinstlere, Elvisa 
Prudskaja, Madara Zadovska. 
7.a klase: Dženifera Marta Jarašuna, Daniela 
Ulmane. 
7.b klase: Ņikita Auziņš, Mia Balandīna, Kristers 
Čunka, Denīze Dēnava, Sofija Kaļmuka, Kitija 
Kravinska, Dženifera Rieksta, Roberts Vītols. 
8.a klase: Fedotova Poļina, Kārkliņa Līna. 
9.a klase: Arabella Briška, Līna Kristiāna 
Melbārde, Anna Mētere, Annija Žunda. 
9.b klase: Agnese Štencele,  Daniela 
Danenbergsne, Karīna Keita Koreņika. 

 
4.-9. klašu skolēni, kuriem liecībās  no 1-2 
vērtējumiem 6 balles, bet pārējie vērtējumi no 7 
līdz 10 ballēm: 
4.a klase: Liģeiķis Valters, Novicāns Artis, Raljans 
Arturs, Stepane Saiva. 
4.b klase: Matīss Augustāns, Evelīna Glāziņa, 
Anna Solovjova. 
5.a klase: Reinis Gustavs Čukna, Samanta Gārne, 
Patrīcija Anna Ozola,  Anna Pumpura. 
5.b klase: Patrīcija Andersone, Aleksis Brinčiks, 
Sandra Lukašenoka. 

6.a klase: Brauns Bruno, Eisulis Herberts Pauls, 
Irbe Paula. 
6.b klase: Estere Bērtule, Kate Blūma. 
7.a klase: Sibilla Šterna, Kristaps Tože. 
7.b klase: Rebeka Našeniece, Elizabete Treija. 
8.a klase: Brūvere Beāte Emija, Alise Strautāre, 
Patrīcija Pēlmane. 
8.b klase: Anete Estere Stepēna, Kurts Štengels. 
9.a klase: Ralfs Donis, Diāna Lasmane, Alise 
Rorbaha, Aleksa Sabecka, Jānis Zaķis. 

Skolēni ar visaugstāko vidējo vērtējumu klasē:  
4.a klasē Alise Vasiļevska, 4.b klasē Evelīna 
Glāziņa, 5.a klasē Evika Ulmane, 5.b klasē 
Patrīcija Andersone,  Elīza Bierande, 6.a klasē 
Agnese Raude, 6.b klasē Arvis Jansons, Madara 

Zadovska, 7.a klasē Dženifera Marta Jarašuna, 
7.b klasē Dženifera Rieksta, 8.a klasē Kārkliņa 
Līna, 8.b klasē Kurts Štengels, 9.a klasē Līna 
Kristiāna Melbārde, 9.b klasē Agnese Štencele. 

   Informāciju apkopoja Gita Leja, direktores 

vietniece mācību jomā Augstākā vidējā atzīme 4.-9. klašu grupā ir 

5.a klasei – 7,78 balles. 



Kas ir grūtākais 
sākumskolas skolotājas 
darbā? Grūtākais ir pārliecināt, 
ka noteikumi ir jāievēro arī 

ikdienā. Kas Jums sagādā 
prieku klasē un skolā? Man 
sagādā prieku, ka bērniem patīk 
nākt uz skolu un bērnu prieks par 
to, ka viņi izprot mācību vielu un 
izsaka savas domas ar 
pamatojumu. Vai Jums ir/nav 
mazliet žēl, ka 4. klase pāriet 

uz pamatskolas posmu? Ir 
abpusēji: no vienas puses ir 
prieks, ka ceturtie ir jaunā 
līmenī un ir izauguši, klusa 

cerība, ka es viņiem kaut ko 
esmu iemācījusi. No otras 
puses - ar 
pirmklasniekiem ir 
jaunas sajūtas, bet viss 
jāsāk no nulles. Kāds, 
Jūsuprāt, ir labs 
pirmklasnieks? Labs 
pirmklasnieks ir patstāvīgs, 
prot klausīties un ieklausīties. Pirmklasnieki ir ļoti aktīvi un 
kustīgi, un paņem daudz enerģijas. Kādi ir Jūsu spēku 
atjaunošanas avoti? Lasu grāmatas, eju garās pastaigās, 
krāsoju, patīk apmeklēt muzejus. Dažreiz man patīk neko 

nedarīt.  Ko Jūs novēlētu saviem skolēniem? Daudz 
strādāt, lai iegūtu labus vērtējumus! 

 
 

Ekspressaptauja ar 1. a klases skolēniem – 100 dienas skolā 

 

Raksturojiet savas klases audzinātāju! Nikola 

– forša, priecīga, smaidīga, izpalīdzīga. Adriana - 

gudra, mīļa, jauka, palīdz mācībās. Kas tev skolā 

vislabāk patīk? Keisija – rēķināt, mācīties, 

zīmēt. Sanija – mācīties, spēlēties, lasīt, rakstīt. 

Raksturojiet savus klasesbiedrus! 

Adriana – devīgi, draudzīgi, dažreiz izpalīdzīgi, 

jautri. Kā tu jūties skolā, salīdzinot ar 

bērnudārzu? Sanija – foršas sajūtas, 

priecājos, ka iegūšu daudz jaunu zināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rakstu sagatavoja Evika Ulmane, foto – sk. Dace Susekle 



Kas ir grūtākais 

sākumskolas skolotājas 

darbā? Iemācīt bērniem 

mācību stundās klausīties.  

Kas Jums sagādā prieku 

klasē un skolā?  Man prieku 

sagādā bērnu smaidi, 

izpildīti mājas darbi, 

atsaucīgi kolēģi un 

pasākumi. Vai Jums ir/nav 

mazliet žēl, ka 4. klase 

pāriet uz pamatskolas posmu? Jā, ir žēl, jo kopā pavadīts ļoti 

ilgs laiks. Bērnos ieguldīts liels darbs. Kāds, Jūsuprāt, ir labs 

pirmklasnieks? Labs pirmklasnieks ir radošs, saprotošs, 

patstāvīgs, draudzīgs, iejūtīgs, labs pirmklasnieks uz skolu nāk ar 

prieku un ar interesi iesaistās mācību stundās, viņam mirdz acis. 

Pirmklasnieki  ir ļoti aktīvi, kustīgi un paņem daudz 

enerģijas. Kādi ir Jūsu spēku atjaunošanas avoti? Mani spēku 

atjaunošanas avoti ir sportošana - basketbola, tenisa spēlēšana, 

nūjošana, peldēšana un laba grāmata. Ko Jūs novēlētu saviem 

skolēniem? Lai viņi būtu zinātkāri, aktīvi, radoši un jaunām 

idejām bagāti! 

 

Ekspressaptauja ar 1. b klases skolēniem – 100 dienas skolā 

Pirmās klases skolēni jau skolā pavadījuši 

100 dienas, tāpēc vēlējāmies noskaidrot, kā 

viņi jūtas skolā un ko viņi domā par skolu. 

Savu klases audzinātāju pirmklasnieki 

raksturo kā skaistu, labsirdīgu, klusu, gudru, 

labu un jauku. Uz jautājumu, kas skolā 

vislabāk patīk, atbildes bija dažādas: mācīties 

tautas dziesmas maratonam, rēķināt, mācīties 

rakstīt burtus, lasīt, satikt draugus un vizuālajā 

mākslā patīk krāsot. Savus klasesbiedrus 

viņi raksturo kā gudrus, draudzīgus, 

labsirdīgus, priecīgus, jaukus un dažreiz 

skaļus. Atnākot uz skolu no bērnudārza  

pirmklasnieki jūtas priecīgi un labi. Citiem 

šķiet bēdīgi,   jo pietrūkst draugu un 

audzinātājas no bērnudārza. Citi ir mazliet 

satraukti. 

  

Rakstu sagatavoja Paula Šteina, foto – sk. Dace Susekle 



Kāda ir jūsu profesija, un ko tajā dara? 

Esmu tulks/tulkotājs un varu tulkot angļu un 

latviešu valodā. Tulka darbs ir tulkot mutiski, 

piemēram, tulkot kāda cilvēka uzstāšanos vai 

divu cilvēku sarunu. Savukārt, tulkotāja 

darbs ir tulkot rakstiskus tekstus, piemēram, 

grāmatas vai lietošanas instrukcijas. Kāpēc 

Jūs izvēlējāties strādāt skolā? Jo tas bija 

mans bērnības sapnis – strādāt par skolotāju. 

Un man ļoti patīk strādāt ar bērniem. Kā Jūs 

raksturotu savus skolēnus? Manuprāt, mani 

skolēni ir ļoti labsirdīgi, godīgi un gudri! Kāds ir 

lielākais izaicinājums skolotājas darbā? Manuprāt, 

lielākais izaicinājums ir iemācīt bērniem visas nepieciešamās 

dzīves gudrības, lai viņi kļūtu par vislabākajiem cilvēkiem. Kā Jūs esat 

iejutusies skolā? Skolā esmu iejutusies ļoti labi. Esmu priecīga par ļoti jaukajiem un pretimnākošajiem 

kolēģiem, kā arī par foršajiem bērniem, ar kuriem varu strādāt! Cik daudz no Jūsu laika aizņem skolēnu darbu 

labošana? Stundās tas nav izmērāms, jo darbus cenšos labot, tiklīdz tie ir nodoti, tātad gandrīz katru dienu, 

lai nesakrātos lielas labojamo darbu kaudzes. Ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā laikā? Man ļoti patīk pastaigas 

svaigā gaisā kopā ar manu suni – Džekiņu. Vai Jūs lasāt grāmatas angļu valodā? Par kādu tēmu tās ir? Jā, 

man ļoti patīk lasīt angļu valodā. Pārsvarā lasu cilvēku biogrāfijas. Vai ir kaut kas tāds, ko mēs nepajautājām, 

bet Jūs gribētu pastāstīt? Man ļoti patika intervijas jautājumi, un, manuprāt, tie bija ļoti izsmeļoši. 

Intervēja  Poļina Fedotova, foto no skolotājas arhīva

 
 
  
Grāmata: „Dekamerons” 

Filma: „Diena pēc rītdienas” 

Iecienītākie TV raidījumi: „Es mīlu Tevi Latvija”, „Ekstrasensu 

cīņas” 

Ēdienu TOP3: 1) kartupeļu biezenis; 2) rasols, 3) biezpiena kūka. 

Iecienītākā mūzika: Klausos pilnīgi visus mūzikas stilus – tie 

mainās atkarībā no garastāvokļa. 

Mīļākie ziedi: Rozes 



 
Sagaidot mūs, horvātu skolēni 

bija sagatavojuši daudzveidīgus 

priekšnesumus - gan nacionālās dziesmas un dejas, 
gan mūsdienīgus priekšnesumus. Vizītes laikā 
vērojām mācību procesu skolā, un skolēni 
piedalījās vairākās atšķirīgās mācību stundās un 
nodarbībās, pagatavojot dažādus izstrādājumus. 
Ikvienam bija iespēja piedalīties 
tādās mācību stundās kā sportā, 
angļu valodā, informātikā un 
mūzikā. Notika arī koordinatoru 
tikšanās, lai pārrunātu paveikto, 
plānotu nākamās aktivitātes un 
vizīti Spānijā. Visi skolēni 
prezentēja arī savus mājasdarbus 
– mūsu audzēkņi pastāstīja par 
ievērojamākajiem svētkiem 
Latvijā un  demonstrēja filmiņu 
par Maliku ģimenes (projekta 
gaitā izveidota iekļaušanas 
iztēles situācija, kurā ģimene ar trīs bērniem no 
Pakistānas lūdz patvērumu visās projektā 
iesaistītajās valstīs) iepazīstināšanu ar ēdināšanas 
kārtību Saldus pamatskolā. 

Nedēļas otrajā pusē devāmies vairākās 
ekskursijās - Medveņicas kalna pakājē apskatījām 
izbūvēto pastaigu taku akliem cilvēkiem un 
apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Visa 
informācija bija pieejama arī Braila rakstā. 
Apmeklējām mazu, vecmodīgu kalnu kafejnīcu, kur 
mūs cienāja ar vienu no horvātu desertiem – 
pildītām augļu un siera strūdelēm. Pēc tam pa 
šauru un līkumotu ceļu uzbraucām kalna virsotnē, 
no tās atklājās brīnišķīgs skats uz Zagrebu. Vērīgi 
ieskatoties, tālumā varējām saskatīt Alpu kalnus. 

Fužines ciematā apskatījām 4 miljonus 
gadu vecu alu, kura tika atrasta tikai pavisam 
nesen - 1950. gadā. Tā ir vienīgā ala Eiropā, kura ir 
pieejama ikvienam apmeklētājam - gan jaunajiem 
vecākiem, gan apmeklētājiem ar kustību 
traucējumiem.  Pēc tam iepazinām Opatiju 
-  populāru kūrortpilsētu Horvātijā Adrijas jūras 
krastā. Devāmies pastaigā pa Lungamores 
promenādi, tās kopējais garums ir 12 km un tā 
savieno Opatiju ar mierīgo, kluso un nelielo 
Lovranas kūrortpilsētu. Skats uz jūru bija 
fantastiski skaists: ūdens bija zils, un tam varēja 
redzēt cauri - vērojām zivis un pat jūras ežus! 

Vizītes noslēguma dienā skatījāmies ļoti 
aizkustinošu un izzinošu dokumentālo filmu par 
bēgļiem un imigrantiem - par to, kā un kādos 
apstākļos viņi dzīvo, kāda ir viņu ikdiena. Pēc filmas 
noskatīšanās skolēnus sadalīja grupās un tika doti 
dažādi uzdevumi, lai nopietnāk izprastu imigrantu, 

bēgļu un patvēruma meklētāju dzīves nianses. 
Nedēļas gaitā tikāmies ar jauniešiem no digitālās 
platformas „Udruga Balkon”, kura izveidota ar 
mērķi, lai apkopotu migrantu un bēgļu bērnu 
stāstus un zīmējumus. Skolēni aplūkoja 
zīmējumus, analizēja tos, cenšoties atrast kopīgo, 
atšķirīgo.  

Vizītes noslēguma ballītē visi vienojāmies 
kopīgi iestudētā dejā un saņēmām sertifikātus. 
Skolēni un skolotāji atzina, ka bija kolosāla un 
aizraujoša nedēļa. Nākamā tikšanās Spānijā, 
Barbastro no 5. līdz 10. maijam.  

  Teksts un foto – skolotāja Evita Dureika

Rudens brīvlaikā no 20. līdz 26. oktobrim 
Saldus pamatskolas skolotājas Iveta Logina, Dace 
Neizaka un Evita Dureika kopā ar 7 skolēniem - 
Dāvidu Krastiņu, Patrīciju Samošku, Esteri 
Zandbergu, Gundaru Skujenieku, Karīnu Keitu 
Koreņiku, Danielu Danenbergsoni un Evelīnu 

Paulu Upenieci - atradās projekta „Draudzīgā 
vidē mācīties ir vislabāk” vizītē Horvātijā, 
Zagrebā.  



  

 

 

“Radošums, mācīšanās, iedvesma un valoda” (CLIL) 

No 2018.g. 5. līdz 11. novembrim Saldus 
pamatskolas skolēni – Patriks Daubaris, Elizabete 
Elīza Rulle, Eduards Povšaks - un skolotājas - 
Māra Kuršāne, Evita Dureika - un direktore Dace 
Balandīna  piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ 
Stratēģiskās  skolu partnerības projekta vizītē 

Zeberio, Basku zemē, Spānijā. 
Nedēļas garumā notika daudzveidīgas 

aktivitātes - iepazinām Zeberio skolu, kurā mācās 
pirmskolas vecuma un sākumskolas posma 
skolēni, skolotājiem bija iespēja vērot vairākas 
stundas, ko bija sagatavojuši Spānijas, Somijas, 
Polijas un Čehijas pedagogi dažādos mācību 
priekšmetos: angļu valodā, vēsturē, matemātikā, 
spāņu un basku valodā. Stundas notika jauktās 
klasēs. Tajās piedalījās visu projekta dalībvalstu 
skolēni. Notika arī tikšanās projekta 
koordinatoriem un skolotājiem, lai plānotu 
nākamās vizītes un aktivitātes Somijā un Čehijā.  

Skolēni darbojās vairākās darbnīcās, tajās 
šoreiz gatavoja neparastas lietas no 
pārstrādājamiem materiāliem. Mūsu skolotājas 
novadīja stundu par latvju spēka zīmēm, to nozīmi 
latviešu kultūrā. Iemācījām projekta dalībniekiem 
arī latviešu tautas rotaļas. 

Devāmies ekskursijās uz Spānijas ziemeļu 
daļas pilsētām. Bilbao pilsētā Gugenheima 
modernās mākslas muzejā iepazināmies ar 
laikmetīgās mākslas mākslinieku lielformāta 
darbiem un instalācijām, skolēni attīstīja savas 
gleznošanas prasmes darbnīcā, papildinot 
lielmeistaru darbus ar savu talantu.  

Donostijā viesojāmies zinātnes muzejā 
EUREKA, kas ir interaktīvs zinātnes centrs ar 
izzinošām un praktiskām aktivitātēm. Planetārijā 
mums bija iespēja ceļot pa Saules sistēmu. Kopā ar 
skolēniem pabijām radošā darbnīcā, kas attīsta 
loģisko domāšanu. 

Bermeo apmeklējām zvejniecības muzeju 
un piedzīvojām neaizmirstamu izbraucienu ar 
kuģīti pa Atlantijas okeānu. 

Bermeo dabas pērlē Gastelugačes salā, kas 
pārsteidz ar savu varenumu un krāšņumu, 
pieveicām 241 pakāpienu, lai baudītu neticami 
skaistu un neaizmirstamu skatu uz Biskajas līča 
piekrasti.  

Skolēni dzīvoja viesģimenēs un iepazina 
gan jaunus draugus, gan satika draugus, ar kuriem 
bija iepazinušies projekta vizītes laikā Latvijā. 

Horvātijā esam papildinājuši savas 
zināšanas par Basku Zemes kultūru, izglītību, 
mākslu, vēsturi un zinātni, esam guvuši pozitīvas 
emocijas, apmeklējot dabas objektus un, protams, 
uzlabojuši savas angļu valodas zināšanas un 
sarunvalodas prasmes. Nākamā tikšanās reize 
Somijā, Nivalā no 21. līdz 27. janvārim. 

 
Teksts un foto – skolotāja Māra Kuršāne, 

Evita Dureika 
  

 



Patriotu diena 

novembrī 
Keitas Āmares 

reportāža. D. Baburinas 

foto  

Saldus pamatskolā 7. 

novembrī bija ieradušies 

Zemessardzes 

45.nodrošinājuma bataljona 

komandas 

pārstāvji, 

lai 7.-9. 

klašu 

skolēniem 

organizētu 

patriotu 

dienas skrējienu. Skolēni 

sacentās savā starpā. Kamēr 

viena komanda klausījās par 

zemessardzes vēsturi, 

ekipējumu un iespējām kļūt 

par zemessargu, otrai 

komandai bija jāiziet  

izveidotā grūtības trase. 

Pirmās bija “Kolektīvās 

slēpes”, kurās visi gāja 6 

metru distanci ar kopējām 

slēpēm, kas nemaz nav tik 

viegli, kā izklausās. Šajā 

posmā komanda mācījās 

strādāt kā viens veselums.  

Otrais uzdevums bija 

‘’Čūsku skrējiens’’, kur ātri un 

bez aizķeršanās bija jāizskrien caur labirintu un ‘’Gaisa trepē’’ 

jāpārvar šķēršļi, kas gadījās ceļā.  Granātas mešanas sacensībās  

katram dalībniekam bija jāmet 2 granātas mērķī. Par katru 

neiemestu granātu komanda nopelnīja soda punktus – 5 

pietupienus. Dažai komandai pat bija jāizpilda 30 pietupieni. 

Nākamais šķērslis bija ‘’Munīcijas piegāde’’, kur dalībniekiem bija 

jānes 14 kg smagas kastes, bet pagadījās arī tādi stiprinieki, kas nesa 

2 kastes uzreiz, turklāt 24 metru distancē. 

Tālāk sekoja ‘’Šaušana’’, kas skolēniem šķita viena no 

interesantākajām aktivitātēm.  Ar airsofta ieroci bija jāsašauj mērķis 

– sūklis, katram ar  5 lodītēm. Šajā stafetes posmā labākais rezultāts 

bija “nogāzti” 3 sūkļi.  

Stafetē ‘’Ievainotā nešana’’ bija 

jānes ‘’ievainotie’’ uz nestuvēm 24 metrus 

garā distancē. Noslēguma aktivitātē 

‘’Autotransporta pārvietošana’’ dalībnieki 

stūma autotransportu 12 metrus. 

Šīs visas stafetes nav tik vieglas, kā jums liekas, jo par katru 

neizpildītu uzdevumu tiek piemēroti 5 soda pietupieni (piemērs: 

netiek iemestas 8 granātas, komanda ‘’nopelna’’ 40 pietupienus), 

kas summējas (tiek saskaitīti kopā) 

Tad katrā klašu grupā sekoja apbalvošana. 

9.a klases meitenes pēc pasākuma dalījās emocijās: Mūsuprāt, 

visinteresantākā stafete bija slēpju stafete. Tā saliedēja komandu, 

jutām komandas garu. Mēs katrs jutām atbildību, lai nepieviltu 

komandu un sevi. Gan meitenes, gan zēni saliedējās, nebijām katrs 

par sevi, bet gan visi kopā. Uzzinot, ka tieši mūsu klase, 9.a, ieguva 1. 

un 2. vietu 9.klašu grupā sajutām gandarījumu par paveikto, un 

lepojamies, ka esam veikli un izturējām šo pārbaudījumu. 

Zemessargi  teica, ka starp klasēm esam uzstādījuši laika rekordu. 

Pasākuma beigās secinājām, ka komandu nosaukumam ir liela 

nozīme, jo mēs bijām izvēlējušies patriotiskus nosaukumus - Lāčplēši, 

kuri ieguva 1. vietu, un 2. vietas ieguvēji „Ausekļi”. Liels paldies 

Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona komandai par 

patriotisma garu rīkotajā pasākumā! 

Lepojamies, ka esam veikli un izturējām 

šo pārbaudījumu. 

Mēs katrs jutām atbildību, lai nepieviltu 

komandu un sevi. 



Skolā no 26. līdz 30. novembrim pēc 

skolas padomes ierosinājuma 

organizējām akciju „Esi redzams”, lai 

pievērstu pastiprinātu uzmanību 

atstarotāju lietošanai un savai drošībai uz 

ielas diennakts tumšajā laikā. Klases 

stundās ar skolēniem pārrunājām 

daudzveidīgas dzīves situācijas uz 

tumšiem un neapgaismotiem ceļiem, 

skatījāmies un analizējām mācību filmas 

par drošību.  

29. novembrī pie 1.a, 2.b, 3.a, 4.a 

klases viesojās skolas padomes vecāku 

pārstāvis Gunārs Vasiļevskis. Viņš informēja skolēnus par drošību tumšajā diennakts laikā. Bērni noskatījās 

sagatavoto un izzinošo prezentāciju par atstarotāju nozīmīgumu un lietošanu. Skolēni redzēja praktiskus 

demonstrējumus, kā atstarotāji darbojas tumsā, un izdarīja secinājumus. 

1.- 4. klases skolēni drošības nedēļas laikā mājturības un tehnoloģijas stundās izgatavoja sev 

atstarotājus. Ceļu satiksmes nodarbībās 1. un 2. klašu skolēni gatavoja atgādnes par atstarotājiem. 

Aiva Greitāne, sākumskolas skolotāja 

 

Projekts „Zelta griezums matemātikā un 

dzīvē” 

2018. gada 29. novembrī matemātikas 

skolotājas Inese Lagzdiņa un Anna Ivaščenko 

organizēja kārtējo izzinošo mācību aktivitāti 25 

Saldus pamatskolas skolēniem. Šoreiz devāmies uz 

Rīgu. 

Pirmais pieturas punkts bija Rīgas 

Motormuzejs, tajā gida pavadībā iepazinām 

muzeju. Bijām ieinteresēti redzēt atšķirību starp 

automobiļiem kādreiz un tagad. Kopumā mums 

šeit patika. Pēc tam mēs visi devāmies uz 

nodarbību, kurā sadalījāmies komandās un 

veidojām spārnus vēja ģeneratoram. Šī nodarbība 

bija ļoti interesanta un izglītojoša. 

Otrais pieturas punkts bija Bērnu Zinātnes 

centrs „Tehnoannas pagrabi”. Tur mēs bijām 

sajūsmā. Sākumā mēs devāmies aplūkot visu, kas 

tur atrodas, un varējām visu izmēģināt. Pēc tam 

planetārijā uzzinājām daudz ko par zvaigznēm. Visi 

bija sajūsmā, ejot cauri tumsas labirintam un 

pārbaudot savas maņas tumsā, kā arī par redzēto 

demonstrējumos. 

Ekskursija paskrēja ļoti ātri un pavisam drīz 

jau bijām mājās! P. S. Tur nedrīkstēja fotografēt. 

Dženifera Marta Jarašuna un Sibilla Šterna, 7.a 

klases skolnieces 

 

 

5.a klasei 
Balvu saņem 2 reizes gadā, 

apkopojot e-klases uzvedības 

žurnāla pozitīvo un negatīvo 

ierakstu attiecību 

  

 



 
 
 
 
 
 
Mūsu valsts simtgadi 

skolēni visā Latvijā sagaidīja ar 
vienreizēju dāvanu – ikvienam 
bērnam un jaunietim tiek 
piedāvāta iespēja klātienē 
pieredzēt Latvijas vērtības un 
kultūrtelpu. Arī mūsu skolā 
aizvadīts pirmais mācību 
semestris “Latvijas skolas 
somas” zīmē. Tas pagājis 
krāsaini un 
daudzveidīgi. 
Teātri, 
kinolektorijs, 
izzinošas 
nodarbības un 
ekskursijas, to 
visu skolēniem bija iespējams 
pieredzēt papildus skolas 
ikdienai, lai  izzinātu un iepazītu 
mūsu Latviju arvien jaunā 
gaismā. Ceturtās klases 
skolēniem bija vienreizēja 
iespēja piedzīvot Dirty Deal 
Teatro teātra izrādi “Lidojošais 
šķīvītis”, kurā divi aizrautīgi 
pētnieki aicināja bērnus doties 
kosmiskā ceļojumā,  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
atsvaidzināja pamatzināšanas astronomijā un iepazīstināja ar 

zinātnes atklājumiem. Savukārt pie 7.- 9. klases skolēniem ieradās 
Goda teātris no Liepājas ar 2017./2018. gada Spēlmaņu nakts balvai 
nominēto izrādi “Čomiņi”. 1.-3. klases skolēniem bija interesants 
piedzīvojums kopā ar filmu studijas “Animācijas brigāde” pārstāvjiem 
– skatoties filmiņas un klausoties ciemiņu stāstījumā, bērni uzzināja 
par to, kā top leļļu animācijas filmas un redzēja arī pašas lelles dzīvajā.  
5. un 6. klases skolēni, izspēlējot lielformāta spēli “Mūsu Latvijas 
noslēpumi”, atklāja mūsu valsts bagātības cauri gadsimtiem. Savukārt 
3., 5. un 6. klases skolēni apmeklēja nodarbības pie Latvijas Dabas 

muzeja speciālistiem, lai 
padziļinātu savas zināšanas par 
Latvijas koku, sēņu un putnu 
daudzveidību.  

“Latvijas skolas somas” 
labumi tika baudīti arī ārpus 
skolas sienām. Ceturto klašu 

skolēni, patriotisku noskaņu vadīti, mūsu valsts jubilejas mēnesī devās 
uz O. Kalpaka muzeju un piemiņas vietu “Airītes”. Savukārt devīto 
klašu skolēni decembrī devās uz Jaunpili, lai atraktīvas un zinošas 
gides pavadībā iepazītu pils baronu paradumus un izpētītu viduslaiku 
ieročus. Tomēr tas vēl nav viss – decembra izskaņā, sagaidot 
Ziemassvētkus un līdz ar tiem ilgi, dikti gaidīto un arīdzan pelnīto 
skolēnu brīvlaiku, pašiem mazākajiem Saldus pamatskolas skolēniem 
vēl priekšā muzikāls piedzīvojums kopā ar Liepājas Leļļu teātri “Olafa 
Ziemassvētki”.   

Lai mums visiem priekpilni Ziemassvētki un laimes piepildīts 
Jaunais gads! Uz sazināšanos 2019.gadā, kurš Saldus pamatskolas 
skolēniem solās būt ne mazāk krāšņs un aizraujošs, piedzīvojot 
“Latvijas skolas somas” bagātības. 

 
Aiva Bundzena-Ervika, projekta koordinatore 

  

Pirmais mācību semestris “Latvijas 
skolas somas” zīmē pagājis krāsaini 

un daudzveidīgi. 

Saldus pamatskolā 

Izrāde „Čomiņi” 

Leļļu animācijas filmu studija 

„Animācijas brigāde” 

 

Lielformāta spēlē “Mūsu Latvijas 

noslēpumi” 



 
 
 
 

Saldus pamatskolas skolēni – sacensību 

tiesneši. 

1. “Veiklo stafetēs”: Dženifera Rieksta, Sofija 
Kaļmuka, Jasmīna Dmitrijeva, Rolands Bitenieks, 

Klāra Albīne, Dženifera Marta Jarašuna, Robins 
Rumpis, Rainers Koreņiks, Rēzija Grēta Čukna, 
Elvisa Prudskaja. 

2. LR vieglatlētikas sacensībās vidusskolu 
grupā: Paula Mikalauska, Karīna Keita Koreņika, 
Laura Bruže, Agnese Štencele, Keita Mickus, 
Annija Mačukāne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaunie sacensību tiesneši kopā ar sporta skolotāju Lāsmu Rumpi 
 

Sacensības 1.semestrī 
Pirmajā semestrī skolēni piedalījušies 19 

sacensībās, izcīnot vienu 1.vietu, vienpadsmit 
2.vietas, trīs 3.vietas un divas 4.vietas. Sacensības 
notika tautasbumbā, florbolā, futbolā un 
vieglatlētikā – rudens krosa stafetes. Valsts mērogā 
2.a klases komanda bērnu vieglatlētikas sacensībās 
18 komandu konkurencē izcīnīja 7.vietu. 

Labākie sportisti 2.-5. klašu grupā: 
Līva Hermane, Megija Zeiberga, Evelīna Glāziņa, 
Evelīna Balgalve, Eva Knūta, Monta Miķelsone, 
Viktorija Leimane, Una Žerebcova, Sandra 
Lukašenoka, Annija Anna Birziņa, Rūdis Banzens, 
Patriks Daubaris, Reinis Gustavs Čukna, Reinis 
Hartmanis, Markuss Brūveris, Ralfs Reinis, Markuss 
Pūce, Aleksis Brinčiks, Edžus Krūmiņš, Patrīcija 
Andersone, Oskars Homanis, Eduards Povšaks,  
Arturs Raljans, Jānis Rieksts, Valters Liģeiķis, Karīna 
Albīne, Kristiāna Albīne, Haralds Milts, Jānis Justs 
Zīrups, Rainers Čunka, Ernests Dēnavs, Katrīna 
Povšaka, Sabīne Gaile.  

6.-7.klašu grupā: Jasmīna Dmitrijeva, Sofija Kaļmuka, 
Denīze Dēnava, Klāra Albīne, Artūrs Virts, Mārtiņš 
Cālītis, Robins Rumpis, Ralfs Ķepsnis, Ritvars 
Peterlevics, Emīls Griķis, Eduards Povšaks, Herberts 
Pauls Eisulis, Arvis Jansons, Rolands Bitenieks, 
Norberts Bisenieks, Roberts Vītols, Roberts Andris 
Jarašuns, Arvis Jansons, Kristaps Kaļmuks, Patriks 
Akopjans, Emīls Griķis, Rainers Koreņiks, Miks 
Šķēdnieks. 

8.-9. klašu grupā: Evelīna Paula Upeniece, Keita 
Mickus, Laura Bruže, Annija Mačukāne, Karīna Keita 
Koreņika, Karīna Vilkavecka, Agnese Štencele, Paula 
Mikalauska, Eduards Kaļiņins, Raivo Knūts, Ralfs 
Donis, Renārs Puriņš, Kurts Štengels, Toms Geriņš, 
Dāvis Augustāns, Kaspars Poruks, Līna Kārkliņa, 
Anna Mētere, Raivis Šteinbergs, Gundars 
Skujenieks, Renārs Želvis, Daniels Šēfers, Robins 
Daļeckis, Horens Akopjans, Alise Strautāre, Melānija 
Metla, Alens Freimanis.

 

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja 

Lāsma Rumpe 


