
   

Laikraksts skolēniem, vecākiem, 
 skolotājiem 

2019. gada maijs, nr. 34 

Mācību gada noslēgumā saku sirsnīgu paldies katram, kas 
atrada laiku, lai būtu kopā ar savu bērnu  ikdienā un svētku 
reizēs. Mēs visi zinām, ka apzināti būt vecākiem ir liels, bezgala 
atbildīgs darbs, kura augļus var baudīt, tikai gadiem ejot, un kas 
prasa daudz emocionālo un prāta spēku. Un ne vienmēr tas 
ikdienā tiek pamanīts. 

Katrai ģimenei ir savs stāsts, ko veido mirkļi, kas atmiņās 
paliek ar savu bērnu kopā būšanas laiku. 

 Mēs varam lepoties ar saviem - mūsu bērniem-, kas nes 
ģimenes un Saldus pamatskolas vārdu tautā. Mūsu bērni ir 
gudri, talantīgi, mērķtiecīgi. Šogad skolēni, sadarbojoties ar 
skolotājiem, aktīvi piedalījušies novada, starpnovadu un valsts 
olimpiādēs, konkursos, skatēs un ieguvuši daudz godalgotu 
vietu. Mums ir 106 godalgotas vietas, tajā skaitā reģionā un 
valstī: olimpiāžu uzvarētāji, godalgotas vietas pētniecisko darbu 
lasījumos, sporta godalgas, esam ieguvuši 2. pakāpes diplomu 
tautisko deju skatē, augstāko pakāpi 5.- 9. klašu koru skatē. 
Mūsu koris vienīgais no novada piedalījās valsts 100-gadei 
veltītajā koncertā Arēnā Rīga “Latvijas gadsimts” kopā ar Latvijā 
zināmiem mūziķiem un saņēma valsts prezidenta pateicību. 
Meiteņu 5.-9. kl.  ansamblis ieguva novadā augstāko 
novērtējumu un piedalījās reģiona skatē. Ar labiem 
panākumiem piedalāmies valsts mēroga angļu valodas 
konkursā, aktīvi darbojamies starptautiskos projektos. Šogad ir 
bijusi iespēja 32  skolēniem pabūt Somijā, Čehijā, Polijā, Spānijā 
un Horvātijā. Kad partneri viesojās Latvijā, mūsu skolas skolēnu 
ģimenes - jūs, vecāki-, uzņēmāt 21 skolēnu no partnervalstīm, 
kā rezultātā vairākām ģimenēm ir izveidojusies draudzība, kas 
turpinās vēl šodien. 

Paldies jums, ka esat atbildīgi vecāki un ka mums visiem 
kopā izdodas paveikt tik daudz labā un skaistā! Lai jauka, ar 
daudzveidīgām, krāšņām emocijām piepildīta vasara! 

Direktore Dace Balandīna 
 

Ceļojošā balva kaķis Cipariņš 

šogad dzīvo pie mums, jo esam 

skola, kas Brocēnu organizētajā 

atklātajā sākumskolas 

matemātikas olimpiādē ieguvusi 

visvairāk godalgoto vietu. 

Erasmus+ projekta laikā pie mums kādu 

laiku dzīvoja šie Eiropas skolu talismani. 



Mācību darbs 

Zelta atzinības 
Saņem skolēni, kuriem vidējā atzīme gadā ir 
vismaz 8,5 balles un ir ne vairāk divi 7 kādā no 
mācību priekšmetiem. 
4.a klasē – Alise Vasiļevska, Jānis Rieksts, Una 
Žerebcova, Annija Anna Birziņa. 5.a klasē – Diāna 
Ābelniece, Paula Šteina, Evika Ulmane. 6.a klasē – 
Alise Brinčika, Agnese Raude, Vendija Saračinska. 

6.b klasē – Arvis Jansons, Elvisa Prudskaja, Madara 
Zadovska. 7.a klasē – Dženifera Marta Jarašuna. 
7.b klasē – Denīze Dēnava, Sofija Kaļmuka, 
Dženifera Rieksta. 
8.a klasē – Līna Kārkliņa. 9.a klasē – Annija Žunda, 
Anna Mētere. 9.b klasē – Agnese Štencele. 

 

Sudraba atzinības 
Saņem skolēni, kuriem gadā vidējais vērtējums 
ir virs 8 ballēm, nav neviena 6 vai arī ir viens 6 
kādā no mācību priekšmetiem. 
4.a klasē – Auguste Zīle, Katrīna Karlevica. 4.b klasē 
– Evelīna Balgalve, Rainers Berģis, Evelīna Glāziņa, 
Eva Knūta, Anna Solovjova 5.a klasē – Alens 
Jakševics, Mareks Tanenbergs, Samanta Gārne, 
Anna Pumpura, Elans Balgalvis, Patriks Daubaris, 
Oskars Homanis, Megija Zeiberga. 5.b klasē - 

Patrīcija Andersone, Markuss Brūveris, Alise 
Zajarska. 6.a klasē – Bruno Brauns, Ralfs Celitāns, 
Valters Donis, Paula Irbe, Robins Rumpis. 6.b klasē – 
Estere Bērtule. 7.a klasē – Mārtiņš Cālītis, Sibilla 
Šterna, Kristaps Tože, Daniela Ulmane. 7.b klasē – 
Ņikita Auziņš, Mia Balandīna, Kitija Kravinska. 8.a 
klasē – Patrīcija Pēlmane. 9.a klasē – Līna Kristiāna 
Melbārde, Diāna Lasmane, Arabella Briška, Alise 
Rorbaha. 9.b klasē – Karina Keita Koreņika. 

 

Bronzas atzinības 
Saņem skolēni, kuriem gadā nav vairāk par 
diviem 6 kādā no mācību priekšmetiem. 
4.a klasē – Valters Liģeiķis, Viktorija Leimane, Artis 
Novicāns. 4.b klasē – Dāvis Celms, Monta 
Miķelsone. 5.a klasē – Daniela Andersone, Keita 
Āmare, Patrīcija Anna Ozola, Evelīna Zusta. 5.b 
klasē – Elīza Bierande, Līva Hermane, Annija 
Malberga, Eduards Povšaks, Elizabete Elīza Rulle. 

6.a klasē – Rainers Koreņiks, Rodžers Lasmanis, 
Rēzija Grēta Čukna. 6.b klasē – Monta Butkeviča, 
Emīls Griķis, Kitija Kinstlere. 7.b klasē – Kristers 
Čunka, Jasmīna Dmitrijeva, Rebeka Našeniece, 
Roberts Vītols. 8.a klasē – Beāte Emija Brūvere, 
Poļina Fedotova. 8.b klasē – Alise Strautāre, Kurts 
Štengels. 

 

2.-3.klašu skolēni, kuriem vērtējums no 7 līdz 10 ballēm un mācību prasmēs vismaz 75% ir ieraksts 

„apgūts”un 25% ieraksts „daļēji apgūts”, saņem atzinības rakstus. 

2.a klasē – Rainers Čunka, Ernests Dēnavs, Evelīna 
Krastiņa, Kārlis Krists Liparts, Annika Novicāne, 
Paula Priede, Aleksa Slīpiņa, Arta Šteina, Renārs 
Zadovskis. 2.b klasē – Alise Andersone, Elizabete 
Balgalve, Marta Bula, Ieva Burke, Lauris Marians 
Dinsbergs, Sabīne Gaile, Megija Melbikse, 
Sebastians Miezītis, Katrīna Povšaka. 3.a klasē – 
Karīna Albīne, Kristiāna 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 klasē – Sanija 
Buša, Miks Gudrups, Justīne Adrija Katšena, Freja 
Lešinska, Lauma Metla, Alise Nikāze, Edgars Reiss, 
Jānis Justs Zīrups, Elīza Žilinska. 

 

  



Centības balva  
Saņem skolēni, kuriem mācību darba vidējais 
vērtējums, salīdzinot ar 1.semestri palielinājies par 
0,5 ballēm. 
Patriks Ķēpulis, 4.a kl., Arta Anna Kvetkauska, 
Nikola Šilberga, 4.b kl., Edžus Krūmiņš, 5.a kl., 
Artūrs Virts, 6.a kl.. 

Klase ar augstāko vidējo vērtējumu 
2018./2019. mācību gadā – 5.a klase 7.56. 

Skolēns ar augstāko vidējo vērtējumu skolā 

– Alise Vasiļevska, 4.a klase, Dženiera Rieksta, 7.b 
klase, abām meitenēm vidējais vērtējums 9.33. 

APU – ceļojošo balvu “Ābols” saņem 5.a klase, 

ceļojošo balvu “Rūķis” saņem 1.b klase.  

 

Olimpiādes 
28 godalgotas vietas 

Pirmā vieta 

Diāna Baburina, 8.kl., krievu valodā, skolotāja Daina 

Baha; Rainers Čunka, 2.kl., matemātikā, skolotāja 

Judīte Ukavica; Kristers Bimšteins, 1.kl., 

matemātikā, skolotāja Rasa Štromane; Bruno 

Brauns, 6.kl., angļu valodā, skolotāja Evita Dureika. 

Otrā vieta 
Līna Kristiāna Melbārde, 9.kl. vizuālajā mākslā, 
skolotāja Dace Eglīte-Zīrupa; matemātikā, Ralfs 
Donis, 9. kl., skolotāja Inese Lagzdiņa; Paula Priede, 
2.kl., vizuālajā mākslā, skolotāja Kristīne Novicāne;  
Evelīna Tunēna, 3.kl., matemātikā, skolotāja Līga 
Pērkona; Anna Paula Briede, 1.kl., kombinētā 
olimpiāde, skolotāja Linda Līce-Līcīte. 

Trešā vieta 
Agnese Raude, Liliāna Reinholde, 6.kl., latviešu 
valodā un literatūrā, skolotāja Anita Raude; Rainers 
Koreņiks, 6.kl., mājturībā un tehnoloģijās, skolotājs 
Andis Ozolnieks; Daniela Odrija Solovjova, 9.kl., 
angļu valodā, skolotāja Evita Dureika; Diāna 
Lasmane, 9.kl., bioloģijā, skolotāja Ruta Tuča; Līna 
Kristiāna Melbārde, Annija Žunda, 9.kl., latviešu 
valodā un literatūrā, skolotāja Anita Raude;  
Dženifera Rieksta, 7.kl., matemātikā, skolotāja Anna 
Ivaščenko; Beāte Hertele, 2.kl., vizuālajā mākslā, 
skolotāja Kristīne Novicāne; Alise Vasiļevska, 4.kl., 
vizuālajā mākslā, skolotāja Aiva Greitāne; Ernests 
Fogelis, 1.kl., matemātikā, skolotāja Rasa Štromane;  
Denīze Dēnava, 7.kl., latviešu valodā un literatūrā, 
skolotāja Anita Raude. 

Atzinība 
Madara Zadovska, 6.kl., latviešu valoda un 
literatūra, skolotāja Inga Ābelniece; Vestards 
Aleksandrs Strautāre, 6.kl., mājturība un 
tehnoloģijas, skolotājs Andis Ozolnieks; Līna 

Kristiāna Melbārde, 9.kl., bioloģijā, skolotāja Ruta 
Tuča;  Annija Žunda, 9.kl., fizikā, Toms Kaļva, 9.kl., 
mājturībā un tehnoloģijās, skolotājs Andis 
Ozolnieks;  Monta Miķelsone, 4.kl., latviešu valodā, 
skolotāja Dace Neizaka; Alise Vasiļevska, 4.kl., 
matemātikā un kombinētajā olimpiādē, skolotāja 
Aiva Greitāne; Tīna Laima Leite, 7.kl., vizuālajā 
mākslā, skolotāja Dace Eglīte-Zīrupa;  Arsenijs 
Nikolass Parfjonovs, 9.kl., krievu valodā, skolotāja 
Valentīna Dūriņa; Madara Nīkrence, 7.kl., angļu 
valodā, skolotāja Evita Dureika; Evelīna Vasiļūna, 
6.kl., angļu valodā, skolotāja Santa Brauča; Oskars 
Homanis, 5.kl., angļu valodā, skolotāja Iveta 
Dūčmane. 

Skatuves runas konkurss 
Pirmā pakāpe 

Arta Šteina, 2.kl., Līva Kristiana Isada, 4.kl., Nikola 

Šilberga, 4.kl., Diāna Ābelniece, Madara Zadovska, 

6.kl., Evelīna Tunēna, 3.kl., Rainers Čunka, 2.kl. 

Otrā pakāpe 

Sofija Kaļmuka, 7.kl.. 

Skatuves runas konkurss krievu 
valodā 
Trešā pakāpe 

Monta Januševska, Daniela Danenbergsone, 9.kl., 

skolotāja Daina Baha. 

Pētnieciskie darbi 8. klasēm 
Pirmā pakāpe 

Anete Estere Stepēna, Diandra Boļa, skolotāja Dace 
Susekle; Krists Celms, Melānija Grīnberga, skolotāja 
Ruta Tuča; Kaspars Poruks, skolotāja Gita Leja; 
Kristaps Čugunovs, skolotāja Linda Kuskova;  Līna 
Kārkliņa, Beāte Emija Brūvere, skolotāja Lāsma 
Rumpe. 

Otrā pakāpe 
Estere Zandberga, skolotāja Gita Leja. 



Citi konkursi 
1.vieta Brocēnu četrcīņa – Latvijai 100, 9.a klases 
komandai: Annija Žunda, Anna Mētere, Diāna 
Lasmane, Ralfs Donis. 2.vieta individuālajā 
konkurencē Agnesei Štencelei, 9.b kl., skolotāja 
Ruta Tuča. 

 
 

Interešu izglītība 
Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 5.-6. klašu 
ansamblim pirmā vieta, skolotāja Iveta Logina. 
Saldus novada skolu koru skatē 5.-9. klašu korim 
Augstākā pakāpe, skolotāja Iveta Logina. 
Saldus novada tautisko deju skatē 2.-4. klašu deju 
kolektīvam otrā pakāpe, skolotāja Ilze Sīle. 
 
 

Sports 
LR skolēnu spartakiādē basketbolā 5.vieta: Inguss 

Burke (5.a), Markuss Brūveris (5.b), Edžus Krūmiņš 

(5.a), Rūdis Banzens (5.a), Aleksis Brinčiks (5.b), 

Reinis Gustavs Čukna (5.a), Reinis Hartmanis (5.b), 

Rihards Sergejevs (5.b), Patriks Daubaris (5.a). 

LR skolēnu spartakiādē basketbolā 5.vieta: Laura 
Bruže (9.b), Sofija Kaļmuka (7.b), Karīna Keita 
Koreņika (9.b), Paula Mikalauska (9.b), Dženifera 
Rieksta (7b), Agnese Štencele (9.b), Jasmīna 
Dmitrijeva (7.b), Keita Mickus (9.b), Annija 
Mačukāne (9.b). 

 
LR skolēnu spartakiādē basketbolā 5. -7.vieta: 
Karīna Albīne (3.a), Evelīna Glāziņa (4.b), Līva 
Hermane %.b), Evelīna Balgalve (4.b), Kristiāna 
Albīne (3.a), Monta Miķelsone (4.b), Viktorija 
Leimane (4.a), Una Žerebcova (4.a), Eva Knūta 
(4.b), Annija Anna Birziņa (4.a). 
 
 

Volejbolā 2.vieta: Robins Daļeckis (8.b), Raivo 
Knūts (8.b), Renārs Želvis (8.b), Kaspars Poruks 
(8.b), Roberts Gūtmanis (8.b), Rolands Bitenieks 
(7.b), Roberts Vītols (7.b). 

NBA junioru līgā 2.vieta: Elvisa Prudskaja (6.b), 
Reinis Hartmanis (5.b), Markuss Brūveris ( 5.b), 
Aleksis Brinčiks (5.b), Rūdis Banzens (5.a), Edžus 
Krūmiņš (5.a), Patriks Daubaris (5.a), Rihards 
Sergejevs (5.b), Līva Hermane (5.b), Rēzija Grēta 
Čukna (6.a), Evelīna Glāziņa (4.b), Inguss Burke 
(5.a), treneris Gints Friķis, skolotāja Lāsma Rumpe. 

Volejbolā 2.vieta: Annija Žunda (9.a), Alise 
Strautāre (8.b), Paula Mikalauska (9.b), Karīna 
Keita Koreņika (9.b), Laura Bruže (9.b), Agnese 
Štencele (9.b), Keita Mickus (9.b), Monta 
Januševska (9.b), Sofija Kaļmuka (7.b), Mia 
Balandīna (7.b). 

Minifutbolā 3.vieta: Eduards Povšaks ( 5.b), 
Eduards Balodis (3.a), Arturs Raljans (4.a), Patriks 
Grots (4.b), Dāvis Celms (4.b), Jānis Justs Zīrups 
(3.b), Reinis Hartmanis (5.b), Haralds Rautenbergs 
(5.b), Kristiāns Dziedātājs (4.b), Daniels Miks Ronis 
(4.a). 
 
FIBA 3x3 skolu čempionāta Kurzemes posmā 
3.vieta: Rolands Bitenieks (7.b), Aksels Januševskis 
(6.b), Ralfs Celitāns (6.a), Artūrs Virts (6.a). 



FIBA 3x3 skolu čempionāta Kurzemes posmā 
2.vieta: Jasmīna Dmitrijeva (7.b), Sofija Kaļmuka 
(7.b), Dženifera Rieksta (7.b). 

FIBA 3x3 skolu čempionāta Kurzemes posmā 
3.vieta: Intars Prūsis (8.b), Robins Daļeckis (8.b), 
Renārs Želvis (8.b). 
 
FIBA 3x3 skolu čempionāta Kurzemes posmā 
3.vieta: Karīna Keita Koreņika (9.b), Keita Mickus 
(9.b), Paula Mikalauska (9.b) 

Basketbolā 2.vieta: Robins Daļeckis (8.b), Renārs 
Želvis (8.b), Intars Prūsis (8.b), Jānis Zaķis (9.a), 
Alens Beķeris (9.a), Tomass Reinholds (9.a), 
Roberts Vītols (7.b), Matīss Pauls Zīrups (9.a). 

FIBA 3x3 skolu čempionāta Kurzemes posmā 1. 
un 2.vieta: Reinis Gustavs Čukna (5.a), Markuss 
Brūveris (5.b), Rihards Sergejevs (5.b), Reinis 
Hartmanis (5.b), Rūdis Banzens (5.a), Edžus 
Krūmiņš (5.a), Inguss Burke (5.a), Patriks Daubaris  
(5.a). 

FIBA 3x3 skolu čempionāta Kurzemes posmā 
2.vieta: Evelīna Balgalve (4.b), Annija Anna Birziņa 
(4.a), Evelīna Glāziņa (4.b), Monta Miķelsone (4.b). 

Basketbolā 1.vieta: Agnese Štencele (9.b), Monta 
Januševska (9.b), Laura Bruže (9.b), Annija 
Mačukāne (9.b), Paula Mikalauska (9.b), Karīna 
Keita Koreņika (9.b), Keita Mickus (9.b), Evelīna 
Paula Upeniece (9.b), Melānija Grīnberga (8.a). 

Basketbolā 1.vieta: Jasmīna Dmitrijeva (7.b), 
Rēzija Grēta Čukna (6.a), Sofija Kaļmuka (7.b), Sk. 
Lāsma Rumpe, Monta Butkeviča (6.b), Alise 
Brinčika (6.a), Elvisa Prudskaja (6.b), Melisa Dīķe 
(7.b), Dženifera Rieksta (7.b). 

Basketbolā 2. vieta: Emīls Griķis (6.b), Aksels 
Januševskis (6.b), Artūrs Virts (6.a), Sk. Lāsma 
Rumpe, Robins Rumpis (6.a), Rainers Koreņiks 
(6.a), Rolands Bitenieks (7.b), Ralfs Celitāns (6.a), 
Mārtiņš Cālītis (7.a), Dāvis Zaķis (6.b). 

LR skolēnu spartakiādē basketbolā 4.vieta: Rēzija 
Grēta Čukna (6.a), Elvisa Prudskaja (6.b), Dženifera 
Rieksta (7.b), Līva Hermane (5.b), Sofija Kaļmuka 
(7b), Jasmīna Dmitrijeva (7.b), Melisa Dīķe (7.a), 
Alise Brinčika (6.a).  

Informāciju apkopoja skolotāja Lāsma Rumpe. 

FIBA 3x3 skolu čempionāta finālā basketbolā - 

1.vieta prasmju konkursā- Paula Mikalauska U 16 

grupā, 2.vieta - Patriks Daubaris U13 grupā. 

Kopsavilkums sportā 

Kopumā šajā mācību gadā esam izcīnījuši 10 pirmās 

vietas, 30 otrās vietas, 16 trešās vietas. Lielo skolu 

grupā kopvērtējumā esam ierindojušies 2.vietā un 

saņēmuši dāvanu karti no sporta veikala “Sporta 

punkts” 200 eiro vērtībā. 



9 skolas gadi 
paskrējuši nemanot…
Devītajām klasēm viens dzīves posms drīz 

būs aiz muguras. Zvana svētki izskanējuši un 
priekšā vēl eksāmeni. Tad izlaidums, vasara un 
jaunas skolas meklējumi. Vēlējāmies uzzināt 
klašu audzinātāju domas par klasi. 
 

9.a klases audzinātāja Anita Raude 
1. Ar ko Jums saistās Jūsu klase? Kādi viņi 
ir? 
Mani skolēni man saistās ar krāsainu ziedu 
pušķi! Tajā ir visdažādākie ziedi: gan košas 
saulespuķes, gan jaukas, mīļas un vienkāršas 
rudzupuķes. Te neizpalikt arī bez kodīga dadzīša 
un durstīgas usnes vai dzēlīgas nātres. Taču tas 
padara manu puķu pušķi košu un krāsainu, jo 
tas ir tik dažāds. 
Un tik dažāda ir arī reālā dzīve, jo katrs mēs 
esam citādāks. Un visi kopā jautri un 
interesanti-košs puķu pušķis manās rokās. 

2. Kāds ir bijis Jūsu mīļākais pasākums kopā 
ar klasi? 
Visjautrākās vienmēr ir klases ekskursijas, jo tās 
saliedē. Ar prieku atceros rāpšanos kokos meža 
vidū un diska golfa spēli ar pankūku ēšanu 
Laumu dabas parkā. Bet visvairāk mūsu klasei 

patikuši brīži ar jautrām peldēm baseinos un 
pirts iešanu, kas bija smieklīgu kuriozu pilna. 
Vēl man ļoti mīļi ir mūsu klases ziemassvētku 
pasākumi 5. Un 6. klasē, kurus rīkojām 
vecākiem. Tie bija mūsu klases mazie koncerti, 
kuros katrs varēja parādīt savas aktierprasmes, 
prasmi dejot un deklamēt dzeju, parādīt savu 
talantu izcili spēlēt kādu mūzikas instrumentu 
un vienoties kopīgā kādas skaistas dziesmas 
dziedājumam. 

3. Ko Jūs novēlat saviem skolēniem 
nākotnes gaitās? 
Izvirziet mērķus, drošiem soļiem virzieties pretī 
nākotnes izaicinājumiem, vienmēr īstenojiet 
iecerēto un piepildiet savus sapņus! 

 
 
 
  

Foto no klases arhīva 



9.b klases audzinātāja Iveta Logina 
Kas ir palicis atmiņā par Jūsu klasi? 

Man šķiet, ka 9.b klase ir ļoti mierīga, mīļa, 

sportiska un ļoti zinātkāra. Esmu audzinājusi 

bērnus tikai vienu gadu, bet piedzīvojumu 

netrūka! Centos būt aizstāvis, stiprā klints, 

uzticības persona. Tomēr nepieciešamības 

gadījumā bija jābūt nedaudz skarbai, lai klase 

neizietu no rāmjiem. Bija jāprot  sapurināt, ja 

«brālis slinkums» traucēja mācību darbā, bet arī 

ļāvu skolēniem rīkoties patstāvīgi. Vienmēr 

priecājos par kādiem sasniegumiem mācību 

olimpiādēs un arī sporta sacensībās. Interesanta 

ekskursija ar klasi bija uz Jūrmalu, kur staigājām 

gar jūras krastu, tad iejutāmies seno zvejnieku 

lomā, apmeklējot Brīvdabas muzeju. Zēni 

izšūpoja meitenes, kuru spiedzieni bija dzirdami 

pāri jūrmalas kāpām . Kopā iegājām Aspazijas 

vasaras mājā, kur kopā (digitāli) likām  Aspazijas 

dzejoli "Pasaciņa".  Arī Nakts skolā bija 

interesanta. Mēs izdejojāmies, izsmējāmies un 

pats labākais, ka klases zēni prot ļoti garšīgi 

gatavot. Laikam varu teikt, ka biju laimīga kopā 

ar klasi. Ko Jūs novēlētu saviem audzēkņiem? 

Teikšu ar Zentas Mauriņas vārdiem: Katram 

pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un 

mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs 

savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. 

Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un 

palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. 

 

 

 

  

Foto no klases arhīva 



Piedzīvojumu nakts  

17. maijā 5.a klases skolēni ar skolotāju 
Lindu Kuskovu izmantoja iegūto APU balvu un 
palika pa nakti skolā.  

Sākumā mēs devāmies laukā spēlēt futbolu 
un paslēpes. Pēc tam devāmies iekšā skolā spēlēt 
spēles “escape room” un “kahoot”. Lai nakts 
piedzīvojums skolā būtu interesantāks un atmiņā 
paliekošs, mēs visi kopīgi noskatījāmies divas 
šausmu filmas. Pēc spocīgā kino seansa miegs 
nevienam vairs nenāca un 1:30 naktī mēs gājām 
uz mājturības kabinetu, lai pagatavotu vakariņas. 
Katram bija roka jāpieliek, lai vakariņas izdotos 
garšīgas. Tās sanāca ļoti gardas. Pēc vakariņām ar 

pilniem punčiem devāmies gulēt, bet visiem 
miegs nenāca un daži skolēni nevarēja aizmigt. 
Citi gulēja, bet citi turpināja nakts piedzīvojumu 
skolā ar sarunām, smiekliem un jautrību. No rīta 
devāmies modināt tos, kuri bija aizmiguši, lai 
dotos kopīgās brokastīs.  

Pēc pasākuma ātri sakopām klases un 
devāmies mājās. Pateicamies mūsu mīļajai 
skolotājai Lindai Kuskovai par brīnišķīgi kopā 
pavadīto laiku! 

Paula Šteina, 5.a klases skolniece. 

 

Dāvana olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem 

Skolas administrācija jau otro gadu pēc 
kārtas ar īpašu pārsteigumu sumina tos skolēnus, 
kuri novada konkursos, 
olimpiādēs un pētnieciskajos 
darbos saņem godalgotas 
vietas. Šogad skolēniem tika 
organizēta ekskursija, lai 
iepazītu tuvāko apkārtni – 
Saldu un Brocēnus. Kā uzsver 
skolas direktore Dace 
Balandīna, ļoti vēlējāmies ar 
skolēniem doties ārpus 
skolas. To, ka pasākums 
izdevās, apliecina arī paši 
skolēni, viņi raksta: ļoti patika Brocēnu meža 
parkā, jo tur pārvarējām bailes; uzzināju, kā cep 
maizi, kārtīgi panašķējāmies ar tikko ceptu maizi 

un ceptuves gardumiem; iemācījāmies rīkoties ar 
kompasu; baudījām pikniku svaigā gaisā; iepazinu 

citus bērnus; izzinājām 
Saldus centra dabu; 
pirmo reizi uzkāpu 
Cieceres ezera skatu 
tornī; pasākums bija 
burvīgs. Katrs skolēns 
saņēma īpašu dāvanu – 
blociņu ar skolas 
simboliku un ierakstu 
tajā, ka ar Tevi lepojas 
skola.  

Dace Susekle, 
direktores vietniece audzināšanas jomā. 

 

Vecāku organizēts tūrisma pārgājiens Vecāku dienā 
24.maijā 1.-5.klašu skolēni devās 

pārgājienā uz Sātiņu stadionu, lai kopā ar 
vecākiem piedalītos daudzveidīgās komandas 
saliedēšanas aktivitātēs. Milzīgu paldies sakām 
skolas padomes priekšsēdētājam Oskaram 
Šteinam par nesavtīgu sava brīvā laika ziedošanu, 
lai noorganizētu šo pasākumu. Tikpat liels paldies 

vecākiem Gintam Homanim, Gunāram 
Vasiļevskim, Ainaram Donim par ieguldīto laiku 
un resursiem, lai pasākums būtu izdevies. Par 
pasākumu vairāk lasīt un bildes skatīt var skolas 
facebook lapā. Dace Susekle, direktores vietniece 
audzināšanas jomā. 



ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
              

2.semestrī Saldus pamatskolā notika 
daudzveidīgi karjeras izglītības pasākumi.             25.februārī 7.un 8. klašu skolēni iepazinās ar ideālās karjeras recepti “Gribu! Varu! Vajag!”, kuru piedāvāja  personības izaugsmes trenere Agita Šmitiņa. Skolēni, izmantojot metodi „Tava pasaule”, ieskicēja savu  nākotnes karjeras vīziju. 

3.aprīlī notika Karjeras meistarklase 9. 
klasēm “Veiksmes formula”, to vadīja Biznesa 
Vadības koledžas direktors, lektors un uzņēmējs 
Jānis Stabiņš. Viņš atraktīvā veidā un ar saviem 
dzīves piemēriem stāstīja par to, kā kļūt 
veiksmīgam, laimīgam un turīgam, kā izvēlēties 
savu dzīves ceļu, nesekojot pūlim, un kā 
veiksmīgi iekļauties jebkurā kolektīvā. 

Visplašāk apmeklētajā pasākumā ”Sirds 
mūzikā…” 9.aprīlī ugunsdzēsējs pēc profesijas un 
dziedātājs pēc aicinājuma Jānis Buķelis jeb Buks 
pastāstīja, kāds bijis viņa ceļš mūzikā, kā viņš 
kļuvis par rokgrupas “Līvi“ solistu un kā spēj 
veiksmīgi apvienot savu ugunsdzēsēja arodu ar 
mūziķa karjeru. Jānis Buķelis ne tikai 
demonstrēja ugunsdzēsēja ekipējumu, bet arī  
priecēja skolas publiku  ar dziesmām  no  grupas 
“Līvi” repertuāra, spēlējot uz akustiskās ģitāras. 
Paldies tiem skolēniem, kuri palīdzēja ar mūzikas 
apskaņošanu. 

10.aprīlī 7.un 8.klasēm Vineta Saulīte, 
jauniešu izaugsmes trenere, vadīja nodarbības 
“Mani iekšējie resursi” un stāstīja par to, kā 
izmanot savus iekšējos resursus  nākotnes mērķa 
sasniegšanai, cik liela loma ir sadarbības 

prasmēm, kā arī par darba tirgu mūsdienās un 
profesiju tendencēm nākotnē. 

Karjeras izglītības pasākums “Kas var būt 
gardāks” 1.-4.klasēm  norisinājās  restorānā 
“Stikla pērlīšu spēle“ 17.un 24.aprīlī. Atraktīvie 
pavāri Krišjānis Bērtulis un Artūrs Vanadziņš  
vadīja meistarklasi un pastāstīja par pavāra 
profesijas specifiku, kā arī par to, kur un kā  
apgūt pavārmākslu. Vislielākais kompliments 
pavāriem  par izvārīto auzu pārslu putru 
izskanēja no 3.klases skolnieka Aleksandra 
mutes: “Neko dzīvē tik gardu neesmu ēdis!” 
Paldies par laipno uzņemšanu Sandrai un Aldim 
Vanadziņiem! 

9.maijā 14 devīto klašu audzēkņi  
apmeklēja Nacionālo jauno profesionāļu 
meistarības konkursu “SKILLS Latvia 2019” Rīgā 
Ķīpsalas izstāžu centrā. Skolēniem bija iespēja 
iepazīties ar dažādām profesionāli tehniskajām 
skolām un tehnikumiem, praktiski izmēģināt 
daudzas interesantas lietas, kā arī vērot 
profesionāli tehnisko skolu audzēkņu konkursus 
gan elektriķiem, viesmīļiem, frizieriem, 
mūrniekiem, iekšējās apdares meistariem un 
daudziem citiem. Atpakaļceļā skolēni iepazinās ar 
uzņēmumu TRIMEN  TRACTOR. 

Pedagoģe, karjeras konsultante Dace Mickus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ar Jāni Buķeli Nodarbībā “Gribu! Varu! Vajag!” 



  

 

Tuvojas vasaras brīvlaiks! Atceries par 
drošību! 

Drošība uz ūdens. 
Nepeldi ūdenstilpēs, par kurām neesi drošs! 
Straume var būt tik strauja, ka vairs nevari 
izpeldēt no tās ārā, un tu nezini, cik tur dziļš!  
Nelec uz galvas ūdenī! Vai tu zini, kurā vietā ir 
dziļš vai sekls, kur ir akmeņi vai stikla lauskas! 
Neesi pārgalvīgs! Ja vēl neesi pārliecināts par 
savu peldspēju, nepeldi citiem līdz! 
Neriskē! Nemēģini ienirt zem ūdens, ja blakus 
nav kāds pieaugušais! Tas var 
beigties bēdīgi! 

Drošība pļavās.  
Esi uzmanīgs! Pļavā ir daudz 
kukaiņu, turklāt daži no tiem 
var būt indīgi!  
Turi acis vaļā! Pļavās, kas ir 
tuvu mežiem, var būt dzīvnieku slazdi, neiekāp 
tajos! 

Velosipēdistu drošība uz ceļa. 
Ja nav īpašas velojoslas vai veloceliņa, 
braukšana pa ietvi jebkurā gadījumā atļauta 
bērniem līdz 12 gadu vecumam un viņu 

pavadītājiem. Bet gājējiem uz ietves ir 
priekšroka. 
Tā kā gājējiem uz ietves ir priekšroka, 
velosipēdistiem jāizvēlas braukšanas ātrums, 
kas neapdraud un netraucē gājējus. 
Velosipēdam vienmēr ir jābūt tehniskā 
kārtībā, tai skaitā aprīkotam ar bremzēm. 

Gājēju drošība uz ceļa. 
Bērni līdz septiņu gadu vecumam uz ielas vieni 

nav laižami! 
Pirms brauktuves šķērsošanas pa 
gājēju pāreju, kur satiksme netiek 
regulēta, gājējiem jānovērtē 
attālums līdz transportlīdzekļiem, 
kas tuvojas, kā arī to braukšanas 
ātrums un jāpārliecinās par drošību.  

Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai 
krustojuma nav, brauktuvi gājējiem atļauts 
šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves 
malu vietās, kur ceļš labi pārredzams  
uz abām pusēm. Informāciju sagatavoja Keita 
Āmare un Diāna Ābelniece. 

  

Maijā mūsu skolas 3. klašu audzēkņi 

kārtoja velo tiesības. Satiksmes 

noteikumu skolotāja Aiva Greitāne 

kopā ar bērniem, kas ieguvuši 

tiesības un vasarā droši piedalīsies 

ceļu satiksmē. 



 
 
Mūsdienās bērni un jaunieši savā telefonā 
vienlaicīgi lieto vairākas sociālās platformas, kurās 
sazinās viens ar otru, publicē un apmainās ar 
fotogrāfijām, video un citu informāciju. 

Vēlējāmies noskaidrot dažus jautājumus par 
sociālajiem tīkliem un to lietošanu, tāpēc 
aptaujājām skolas   
2.-9.  klašu skolēnus.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.-9. klašu skolēnu  domas par 
Facebook, Instagram, Snapchat, 
YouTube lietošanas vecumu ir 
atšķirīgas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.-4. klašu skolēnu domas par Facebook, Instagram, 

Snapchat, YouTube lietošanas vecumu. 

   

  

5.-9. klašu skolēnu domas  par 

WhatsApp lietošanas vecumu.  

 Nav saskārušies 

ar negatīvām 

iezīmēm 

sociālajos tīklos 

Ir saņēmuši 

pazemojošas, 

aizvainojošas 

ziņas 

Ir saņēmuši 

aicinājumu 

apsmiet kādu 

citu  

2.-4. klašu skolēnu domas  par 

WhatsApp lietošanas vecumu.  

Sociālo tīklu lietošana 

Ir saskārušies 

ar viltus 

profilu 



 
 

 
 

 
 
 
 

Vai Tu zināji?
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

Ja klases WhatsApp čatā kādu pazemo, 
nepiedalies, bet novērs.  Ja e-vidē redzi 

pārkāpumus un nereaģē, Tu vairo vienaldzību 
sabiedrībā! 

 

37% jauniešu vecumā no 14 līdz 17 gadiem 

īpaši neizvērtē saturu, ar kuru dalās 

tiešsaistē, un tikpat liels skaits nevar ar 

pārliecību teikt, ka viņi nekad nepublicētu 

saturu, kas varētu ietekmēt kāda cita drošību 

vai reputāciju. 

Katrs piektais bieži sazinās savā starpā, izmantojot 

tiešsaistes rīkus, lai gan atrodas ar cilvēku vienā telpā. 

67% atzīst, ka regulāri izmanto internetu stundu 

laikā, bet ne mācību vajadzībām. 

73% Latvijas jauniešu atzīst, ka viņu 

rīcība digitālajā vidē atšķiras no 

uzvedības klātienē. 

34% jauniešu ir izpētījuši kāda cita neaizvērtu 

sociālo tīklu profilu. 

73% jauniešu neiejaucas, redzot satraucošu 

(naidīgu, vardarbīgu) saturu internetā. 
57% jauniešu nevienam neziņo, redzot 

satraucošu (naidīgu, vardarbīgu) saturu 

internetā, un katrs ceturtais pat mēdz 

iesaistīties un ar savu viedokli vēl vairāk 

saasināt situāciju. 

Katrs trešais saziņā nedomā par gramatiku un 

pareizrakstību. 

Informāciju par sociālajiem tīkliem  sagatavoja 

Paula Šteina, 5.a klase, skolotāja Dace Susekle 

Populārākie sociālie tīkli skolēnu vidū 

116111 uzticības tālrunis 

 internetā 

Izcelies pūlī – 
sasveicinies un 

atvadies arī tiešsaistē! 
 

Ko par Tevi stāsta Tavas 
Instagram fotogrāfijas? Veido 

pārdomātu digitālo tēlu! 
 

Atvainošanos, sliktas ziņas un 
īpašus dzīves paziņojumus 

atstāj klātienei! 
 


