
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore SALDUS  

PAMATSKOLA 
Skola, kas vieno paaudzes! 

 

Šeit ir motivēti skolēni un  zinoši skolotāji, 

kas piepilda skolas telpas ar prieku, labām 

domām un radošu gaisotni. 

 Amanda 9.a klasē 

Esmu priecīga būt šajā skolā.  

Estere 8.b klasē. 

Lai skola turpina starot kā zvaigzne, kā puķe 

ziedēt—no vakardienas uz rītdienu,  

no idejām uz to piepildījumu. Eva 9.a klasē 
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Mēs esam radoša skolotāju ko-

manda, kas mērķtiecīgi strādā, lai 

jaunā paaudze nākotnē veidotu 

labāku rītdienu. 

Mēs esam par nepārtrauktu iz-

augsmi un inovāciju ieviešanu 

izglītībā.  

Mūs iedvesmo mūsu sasniegumi, 

tāpēc vienmēr tiecamies piedāvāt 

skolēniem saistošas mācību stun-

das, daudzveidīgas ārpusstundu 

aktivitātes un līdzdarbību projek-

tos. 

Direktore Dace Balandīna 



Mēs lepojamies ar 

 bērniem draudzīgu, mūsdienīgu un dro-

šu vidi 

 augstiem sasniegumiem mācību darbā 

un sportā 

 labiem rezultātiem eksāmenos 

 dalību starptautiskos projektos 

 stabilām tradīcijām 

 radošu kolektīvu 

 iniciatīvas bagātiem vecākiem 

Pirmās klases 2020./2021.m.g. 

 Matemātikas, dabaszinību un tehnikas  

virziena klase, audzinātāja Līga Pērkona 

 Humanitārā virziena klase, audzinātāja 

Inga Ābelniece 

 Profesionāli orientēta un vispārējā vir-

ziena klase, audzinātāja Māra Markava 

 

Pēc mācību stundām 

Piedāvājam bērniem daudzveidīgas saturīga 

brīvā laika pavadīšanas iespējas līdz plkst. 

17:30: 

 Vokālā studija 

 Sports 

 Mākslas pulciņš 

 Satiksmes noteikumi 

 Tautiskās dejas 

 Robotika 

 Radoša studija 

 Kustību teātris 

Iepazīšanās nodarbības 16:00-17:00 

 28.novembrī 

Bērniem. Improvizāciju pasaule. 

Vecākiem. Neformālas sarunas ar jaunajām 

klašu audzinātājām. 

 9.janvārī 

Bērniem. Ceļojums kosmosā. 

Vecākiem. Veselīgs uzturs un bērna attīstība. 

 6.februārī 

Bērniem. Pavārmākslas meistarklase. 

Vecākiem. Kompetenču pieeja praksē. 

 5.martā 

Bērniem. Dizains un tehnoloģijas. 

Vecākiem. Interneta vides drošība. Vecāks 

kā palīgs. 

 9.aprīlī 

Bērniem. Eksperimentu laboratorija. 

Vecākiem. Bērnu psiholoģiskā un sociālā ga-

tavība skolai. 

 14.maijā 

Bērniem. Nodarbība skolas pagalmā. 

Vecākiem. Tikšanās ar skolas administrāciju. 

 4.jūnijā 

Vecākiem. Klašu vecākus sapulces. 


