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LATVIJAS NĀKOTNES CILVĒKAM 

 

Ir 2021. gada 18. maijs. 

Mēs nezinām, kad kapsula atkal nonāks cilvēka rokās. Varam tikai cerēt, ka tas 

nenotiks drīz, ka laiks būs labvēlīgs un piešķirs ilgu mūžu šai celtnei un apkārtējām 

ēkām. 

Ticam, ka nākotnes cilvēks, kurš kapsulu atvērs, varēs tās saturu lasīt un klausīties bez 

tulka. Ticam, ka vēl būs Latvijas valsts, nācija un latviešu tauta. Ticam, ka nākotnes 

cilvēks Latvijā būs mērķtiecīgs savas dzīves veidotājs un atbildīgi strādās ilgtspējīgas 

valsts un pasaules veidošanai.  

Kapsula ieguļas ēkas pamatos laikā, kad Latvijā notiek cīņa ar Covid-19 vīrusu, tiek 

īstenota kompetencēs balstīta izglītība un mācības skolā notiek attālināti. Tas mums 

kā sabiedrībai ļāvis kļūt vēl stiprākai, zinošākai, drošākai un pārliecinātākai par saviem 

spēkiem. 

No 2021. gada 12. aprīļa Saldū, Lielajā ielā 31/35  SIA “Selva Būve” komanda īsteno 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu “Saldus novada pašvaldības 

vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” Nr. 8.1.2.0/17/I/027.  

Šobrīd demontētās ēkas vietā uzsākta jauna skolas korpusa būvniecība ar savienojumu 

uz esošo ēku. Būvdarbu rezultātā Saldus pamatskolai 2022. gada pavasarī būs zema 

enerģijas patēriņa ēka, uz kuras jumta būs arī saules baterijas, kas līdz šim nav 

uzstādītas nevienai pašvaldības skolas ēkai. 

Jaunajā ēkā tiks izveidots telpu bloks ar dabaszinību, moderno tehnoloģiju kabinetiem, 

praktisko darbu laboratorijām, mājturības telpām un bibliotēku. 

Šodien liekam pamatus skolai, kas nākotnē būs Saldus novada metodiskais centrs 

dabaszinātņu jomā un īstenos katra skolēna personalizētas mācīšanās  pieeju, 

darbosies kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jauniem 

apstākļiem, lai nodrošinātu labākas mācīšanās iespējas skolēniem un uzlabotu viņu 

sniegumu. Skolas ēka būs vieta, kas ikvienam ļaus piedzīvot vairāk, kur skolēniem 

ikdienā patiks atklāt ko jaunu, eksperimentēt un pētīt, sasaistīt zināšanas ar ikdienu, 

padziļināti apgūt dabaszinātņu jomas priekšmetus  un radoši darboties, jo viņiem 

blakus būs pedagogu kolektīvs, kam tiek dota iespēja daudzveidīgai profesionālai 

pilnveidei Eiropas kontekstā.  

Saldus pamatskola dibināta 1904. gada 4. augustā, tagadējā ēka uzbūvēta 1907. gadā 

pēc arhitekta Mihailova projekta. 1957. gadā uzcelta neliela ēka (vietējie to dēvēja par 

sētas māju) skolas pagalmā, kurā iekārtotas mācību telpas. 20. gs. 70. gados skolai 

uzbūvēta piebūve - ēka ar klašu telpām un plašiem gaiteņiem, sporta zāli, garderobi 



un ēdnīcu. 2008. gadā norisinājās skolas jaunā korpusa renovācija. 2015. gadā notika 

skolas vecā korpusa rekonstrukcija. Šodien savu laiku nokalpojušās sētas mājas vietā  

top jauna skolas piebūve. 

2020./ 2021. m. g. skolā mācās 381 skolēns, strādā 40 skolotāji un 14 tehniskie 

darbinieki. 

Saldus pamatskolas vīzija – radoša, tradīcijām bagāta, estētiski pievilcīga, uz sadarbību 

un piederības veidošanu savai izglītības iestādei, pilsētai, novadam, valstij vērsta 

augstas izglītības kvalitātes mācību iestāde, kurā  ir pašvadīti un motivēti skolēni, kurus 

ceļā uz mērķi sadarbībā ar vecākiem virza profesionāli pedagogi.  

Vai Tu, nākotnes cilvēk, Latvijā esi ar latvisku un valstisku pārliecību un pašapziņu? Vai 

Tu esi motivēts, atbildīgs un mērķtiecīgs?  

Mēs ticam, citādi nevaram, jo kopā mēs esam spēks, kas veido mūsu nākamo paaudzi. 
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