
 

 

Pārgājiens pa Saldus pilsētu 

11. septembrī mūsu klase devās fotoorientēšanās 

pārgājienā pa Saldu. Gide Līga Šaule stāstīja par Saldus 

senatni, par dažādiem pilsētas nosaukumiem, par pilīm 

Saldū un ar tām saistītus spoku stāstus. Kāpām mēs Sv. 

Jāņa baznīcas tornī, dažiem bija mazliet bailīgi, bet mēs 

uzkāpām tomēr visi. Pēc tam devāmies uz Kalnsētas 

parku atpūsties, lai nākamajā dienā dotos uz skolu cītīgi 

mācīties. Katrīna Leila Zvejniece 5. klasē. 

Ekskursija uz Tērvetes dabas parku 
8. oktobrī devāmies ekskursijā uz 

Tērvetes Dabas parku. Tērvetē mums bija 

jāorientējas mežā, protams, ātrāki bija zēni un 

divas mammas, plus vēl dažas meitenes. Mūs 

sadalīja komandās, jo notika cīņa par vietām. 

Tērvetes Dabas parkā mūs sagaidīja Rūķu 

mamma, viņa mums uzdeva jautājumus, 

cienāja ar gardo Sprīdīša maizi. Pēc tam 

devāmies uz atrakcijām. Mums visiem šī 

ekskursija PATIKA! Un mēs visi labprāt 

atkārtotu šo visu! Daniela Puriņa 5. klasē. 
 

Ekspedīcija „Pilsēta ienāk laukos” 

Mūsu klases skolēni un daļa vecāku kopā ar klases 

audzinātaju Arvitu un skolotāju Birutu 20. septembrī 

devās ciemos pie Lauras un viņas ģimenes zemnieku 

saimniecību „Brūzilas”.  Lauras mamma mūs aizveda 

pie Baložu Palmu priedes, kura tāda ir vienīgā Baltijā. 

Priede tiešām līdzinās palmai, jo tās zari uz stumbra ir 

saauguši kā palmai lapas. Lauras tētis mums izrādīja 

fermu ar 500 lopiem un 240 slaucamām govīm. Tik lielu 

fermu mēs redzējām pirmo reizi! Teliņi dzīvo laukā arī 

ziemā, viņiem ir speciālas būdiņas. Izrādās, ka teliņi tad 

izaug veselīgāki, jo ir norūdījušies. Govīm kūtīs ir 

masējamais aparāts muguras pakasīšanai, vasarā viņām 

ir duša, lai atvēsinātos. Redzējām, kā ar speciāliem 

aparātiem tiek slauktas govis. Lauras mamma mūs 

cienāja ar biezpienu, rupjmaizi un siltu tēju. Lauras 

vecāki noorganizēja fotoorientēšanos, bija jāatrod 

dažādas lietas, kuras saimniecībā redzējām, un pie tām 

jānofotografējas. Braucām arī ar kombainu, mūs gan 

vizināja Lauras tētis. Lielākā daļa kombainā sēdēja 

pirmo reizi. Pēcpusdienā sarīkojām pikniku – katrs sev 

sameistaroja tortiļju, pildījumu bija sagatavojuši vecāki. 

Tā tik bija piedzīvojumiem bagāta diena! Bijām 

noguruši, dubļainām kājām, taču priecīgi un laimīgi par 

jauko klases pasākumu pie Lauras.  

Denīze Dēnava 2.c klasē. 

 

Ekskursija Liepājā un spēle 

„Bēgšana no PSRS” 

24. septembrī gida pavadībā, braucot ar 

tramvaju, iepazinām jūras un vēju pilsētu -  

Liepāju. Izrādās, ka tālā senatnē cilvēki 

pelnījuši naudu, pārdodot akmeņus. Tos viņi 

makšķerējuši jūrā un labi nopelnījuši.  

Ziemeļu fortos piedalījāmies spiegu 

spēlē „Bēgšana no PSRS”. Komandai, 

saliedēti darbojoties, jāizglābj draugs, un, 

slēpjoties no robežsargiem, jātiek līdz 

zemūdenei. Spēles ideja ir ļaut dalībniekiem 

atgriezties 20 gadus senā pagātnē, atgādinot 

par mūsu valsts neseno vēsturi - PSRS 

okupācijas periodu. Komanda darbojas pēc 

devīzes „Viens par visiem, visi par vienu!”. 

Svarīgākais šajā spēlē ir komandas gars, 

savstarpēja izpalīdzība un „drauga pleca” 

sajūta. Ir jāpārvietojas klusu, slēpjoties un 

izlūkojot apkārtni. Ja kādu no komandas 

pamanīs robežsargi, tiks sacelta trauksme, un 

spēle ir beigusies. Uzdevums nav izpildīts. 

Spēlē pavadītie mirkļi bija satraukumu pilni, 

bailīgi un interesanti. Iesaku arī citiem 

apmeklēt šo spēli. Inga Želve 9.b klasē, 

Samanta Vēza 9.a klasē. 

Ekskursija uz Siguldu 

Ekskursija sākās ar Livonijas ordeņa pils 

apmeklējumu Siguldā. Mēs devāmies izzinošā un 

vēsturiski aktīvā ceļojumā, kura laikā bija iespēja 

piemērīt īstas kaujas bruņas, aplūkot kaujas ieročus. 

Vislabākais bija tas, ka visu varējām paši izmēģināt – 

šāvām ar loku, metām cirvi un šķēpu. Un, protams, 

baudījām unikālo rudens skatu pāri Gaujas senlejai. 

Apmeklējām Gūtmaņa alu. Īsts pārbaudījums mums bija 

šķēršļu parks „Tarzāns”. Izgājām grūtu trasi augstos 

kustīgos šķēršļos, braucām pa trosi ar riteni. Šis bija 

visjautrākais un labākais brauciens ar klasi. Paldies 

skolotājai Zanei un Alisei. Raivita Koreņika 6. klasē. 

7. novembrī  1.-4. klašu skolēniem 

Mārtiņdienas tirdziņš 



 

 

Piedzīvojums peintbola parkā „Dāre” 

Apvienojot azartisku atpūtu svaigā gaisā ar 

neaizmirstami emocionālu pārdzīvojumu, 25. 

septembrī devāmies spēlēt peintbolu. Tas ir 

ekstremāls atpūtas veids un aizraujoša sporta spēle, 

ar lielu uzvaras "garšu" un prieku. Par spēles vēsturi 

un noteikumiem mums izstāstīja peintbola parka 

saimnieki. Klasi sadalīja divās komandās, ietērpa 

mūs aizsargtērpā, un spēle varēja sākties. Mums bija 

jābūt uzmanīgiem un atjautīgiem, lai izvairītos no 

pretiniekiem. Neskatoties uz dažiem zilumiem, ko 

dabūjām spēles laikā, viss bija lieliski. Pēc spēles 

cepām desiņas un uzkrājām spēkus. Tā bija ļoti 

aizraujoša ekskursija, iesakām arī citām klasēm turp 

doties. Krista un Madara 7.a klasē. 

Operas, teātra un muzeju apmeklējums 

Kopā ar savas klases vecākiem devāmies uz 

Nacionālo operu, lai noskatītos baletu „Karlsons 

lido”. Daudzi bērni baletu skatījās pirmo reizi. 

Izrāde bija par draudzību. Visvairāk mums patika 

fragments, kurā balerīnas dejoja konfekšu tērpos – 

tur bija Trifele, Vēsma, Vāverīte, Serenāde, Sarkanā 

magone, Rudzupuķe. Vēl dejoja mazās ledenītes. 

Pēc izrādes Rimi veikalā mēs pirkām tieši „Laimas” 

konfektes, kuras redzējām baletā. Izrādē spēlēja 

orķestris, satikām arī slavenības – komponistu Juri 

Karlsonu, horeogrāfu Aivaru Leimani. Pēc izrādes 

devāmies apskatīt „Zilos brīnumus”.  

Dženifera Rieksta 2.c klasē. 

Izrādē „Brēmenes muzikanti” bija skaistas 

dziesmas un tērpi. Man patika koki, zagļi un zvēri. 

Man patika, ka zvēri biedēja zagļus un tad viņi 

izskatījās smieklīgi. Pēc izrādes apmeklējām Dabas 

muzeju. Tur mēs paši varējām ražot elektrību, mēs 

minām riteni, un radās elektrība. Kad minām lēni, 

tad gaisma spīdēja ar pārtraukumiem. Vēl mēs 

uzzinājām, kas ir zem zemes. Rebeka Našeniece 2.b 

klasē. 

Man „Brēmenes muzikantos” visvairāk patika, ka 

ļaunie palika par labajiem, ka ēzelītis atrada draugus 

un laupītāji sadraudzējās ar muzikantiem. Dabas 

muzejā mēs redzējām, kā iztvaiko ūdens, uzzinājām, 

kā rodas zemestrīce. Liels brīnums mums bija lielais 

mamuts. Dženifera Jarašuna 2.a klasē. 

 

 

 

Valodas trasīte 
Divas mūsu skolas komandas piedalījās Pasaules 

valodu dienai veltītajā atraktīvajā pasākumā Saldus 1. 

vidusskolā. Skolas B komanda izcīnīja 3. vietu (Uģis 

Glāziņš, Edīte Liekmane, Emīlija Kramēna, Monta 

Geriņa, Paula Strautmane), bet A komanda palika 4. 

vietā, zaudējot 3. vietai tikai par 1 punktu. 

Informācijpratības konkurss 
Saldus un Brocēnu novada konkursā, ko 

organizēja skolu bibliotekāri, mūsu skolas 6.-8. klašu 

komanda ieguva 1. vietu. Komandas dalībnieki – 

Emīls Gapons, Uģis Glāziņš, Edīte Liekmane, Sīlinda 

Gercāne. 

Mācību ekskursijas Saldus bibliotēkā un 

muzejā 

6. septembrī mūsu klase apmeklēja nodarbību 

bibliotēkā par trollīti Muminu. Bija interesanti uzzināt 

par trollīšiem. Izrādās, ka viņi ir mīlīgi radījumi, 

kuriem ir ģimene: mamma, tētis un draugi. Mēs 

iemācījāmies trollīšus arī izgatavot. Es novēlu katram 

tādus draugus. Amanda Olševska 3.a klasē. 

20. septembrī mums bija tikšanās ar dzejnieci Ivetu 

Skapsti. Mēs iepazināmies ar viņas jauno dzejoļu 

krājumu „Kā atnāk dzejolis”. Dzejniece mums stāstīja 

par savu dzīvi un saviem piedzīvojumiem. Mums 

radās priekšstats, ka dzejniece ir draudzīga un jautra. 

Dzejnieces mīļākais dzejolītis ir par Pērkonīti, to viņa 

mums arī prezentēja. Mēs visi bijām sajūsmā par 

dzejoļiem un jauki pavadīto laiku. Heidija Krastiņa 

3.a klasē. 

Muzejā apskatījām kaķu figūriņu izstādi. Redzējām 

kaķus, darinātus no daudzveidīgiem materiāliem – no 

māla un porcelāna, no stikla, metāla un plastmasas. 

Muzejā bija no Latvijas kokiem darināti trauki. Skaisti 

izskatījās katra koka dabīgais zīmējums. Mārtiņš 

Cālītis 2.a klasē. 

 

 

 

Sasniegumi sportā 

Rudens krosa stafetes 6.-7. klašu meitenēm - 3.vieta 

(Raivita Koreņika, Anete Dace Svārupa, Elizabete 

Mūrniece, Krista Ļevčenoka) 

Futbols 6.-7. klašu zēniem 3. vieta (Uģis Glāziņš, 

Denijs Norkus, Harijs Janušausks, Rihards Miķelsons, 

Rovens Pūris, Kristers Bagātais, Mārcis Opelts, Toms 

Eglītis, Ričards Priekuls, Dāvis Lubis. 

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja Lāsma 

Rumpe 



 

 

  

6. septembrī skolā 5.-9. klašu skolēniem notika basketbola 

maratons. Mūsu ideja bija popularizēt basketbolu, iejusties spēlētāju un 

līdzjutēju lomās, sekot līdzi Latvijas vīriešu izlasei Eiropas čempionātā 

un atbalstīt komandu pie TV ekrāniem. Spēlējām basketbolu 4 stundas. 

Divās apakšgrupās cīnījās 5.-7. klašu un 8.-9. klašu skolēni, izspēlējot 

katrā apakšgrupā 8 spēles. Uzvarētāju godā šoreiz tika 6. un 9.a klases 

komandas. Tā kā skolas stadionā ir basketbola grozs, tad vecāko klašu 

skolēni spēlēja basketbolu laukā (bija jauka, silta un saulaina diena). 

Paralēli klasēm tika dots uzdevums šo 4 stundu laikā datorklasē 

sameklēt informāciju par mūsu izlases basketbolistiem un treneriem. 

Informācija bija jānoformē vienotā stilā, izdrukāta tā septembrī atradās 

pie skolas sporta zāles stenda. Noslēgumā klašu grupu komandas 

spēlēja pret skolotāju izlasi. Komandā spēlēja direktore Dace 

Balandīna, Dace Susekle, Aiva Greitāne, Lāsma Rumpe, Arvita 

Romanovska un Gatis Baumanis. Starplaikā  sarīkojām konkursu 

metienā no centra līnijas. Bumbu grozā trāpīja 7.b klases skolēns Uģis 

Glāziņš un balvā saņēma Jāņa Blūma LV izlases iesildīšanās kreklu. 

Šoreiz uzvaru izcīnīja skolotāju pieredze un taktika.  

No 18.-25. septembrim skolēniem bija iespēja piedalīties 

erudīcijas konkursā par Latvijas izlases līdzdalību EČ. Konkursā 

jāatbild uz 20 jautājumiem un jāuzraksta komandai „stiprinājuma 

vārdi”. Konkursa laureāti: 

1.vietā - Paula Strautmane, 5. klase 

2. vietā - Kristena Sproģe, Daniela Puriņa, 5. klase 

3. vietā - Kristers Balodis, Emīlija Kramēna, Kristīne Bērziņa 

Atzinība - Kristers Krauze, Santis Brikmanis, Einars Sproģis, 

Mārtiņš Biders 

Sadarbībā ar basketbola klubu „Saldus” visi konkursa laureāti saņēma 

ielūgumu uz basketbola spēli Saldū 12. oktobrī, kad b/k „Saldus”  tikās ar 

„Turību”. D.v. audzināšanas jomā Dace Susekle 

 

Piektdien, 27. septembrī,  visā Latvijā 

ar kopējo vingrošanu tradicionāli atzīmēja 

"Olimpisko dienu”.  Šogad pasākuma devīze 

bija “Esam sportiska ģimene”. Šī diena mūsu 

skolas 1.- 4. klašu skolēniem sākās ar 

Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis bija 

dalībniekus pamodināt un sagatavot 

turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt 

par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti 

svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Saldus novada 

sporta darba koordinatore Elga Grota 

pasniedza Olimpisko hanteli.  

Skolēni pēc vingrošanas iesaistījās 

jautrās un sportiskās stafetēs. Skolā valdīja 

liela rosība, jo katrs juta līdzi savai komandai, 

turēja īkšķus par uzvaru un atbalstīja ar 

skaļiem  „urrā”   saucieniem. Pēc aktīvās 

sportošanas skolas ēdnīcā skolēniem bija 

pusdienas. 

Judīte Ukavica, direktores vietniece 

audzināšanas jomā 

 

Paldies vecākiem, kuri palīdzēja vadīt Olimpiskās 

dienas stafetes: 

1.a klases skolnieces Vendijas  Saračinskas tētim  Aivaram 

Saračinskim, 2.a klases skolnieka Arta Zabarovska mammai 

Daigai Zabarovskai, 2.c klases skolnieces Denīzes Dēnavas 

mammai Inesei Dēnavai, 3.b klases skolnieces Rebeccas 

Kraus mammai  Gunitai Kraus, 3.a klases skolnieces  Alises 

Strautāres un  1.b klases skolnieka Vestarda Aleksandra 

Strautāra  mammai  Kristīnei Bahtinai – Strautārei, 3.a 

klases skolnieka Einara Osipova  un 2. c klases skolnieces 

Annas Osipovas mammai Vitai Končai, 3.a klases skolnieka 

Mika Ļaudāma  un 8. b klases skolnieka Toma Ļaudāma 

mammai  Inetai Ļaudāmai.  

 



 

 

Pieklājīgākais skolēns: 

1.a klasē – Toms Banders 

1.b klasē – Kitija Kinstlere 

1.c klasē – Elvisa Prudskaja 

2.a klasē – Dženifera Jarašuna 

2.b klasē – Rebeka Našeniece 

2.c klasē – Kristofers Rovens Pūris 

3.a klasē – Beāte Emija Brūvere 

3.b klasē – Evelīna Freidenfelde 

4.a klasē – Dāvids Lapinskis 

4.b klasē – Daniela Danenbergsone 

5. klasē – Paula Strautmane 

6. klasē – Renāte Vītola 

7.a klasē – Bella Cāzere 

7.b klasē – Uģis Glāziņš 

8.a klasē – Vladislavs Žizņevskis 

8.b klasē  - Sofija Anna Freisa 

9.a klasē – Elīza Šaule 

9.b klasē – Andrejs Fomčenko 

Nomināciju Pieklājīgākais skolēns 

iegūst 4 reizes gadā  pēc klases 

balsojuma pēc šādiem kritērijiem: 

1) Lieto pieklājīgus vārdus. 

2) Klasē ir draudzīgs, 

izpalīdzīgs. 

3) Saskarsmē ievēro cieņu. 

 

 

 

 

Saldus pamatskolas avīze 

 

 

 

 

 

 

    

Vecāku diena Saldus pamatskolā 

notiks 3. Decembrī. Šajā dienā plānojam 

iespēju vecākiem: 

 apmeklēt mācību stundas, 

 paēst pusdienas skolas ēdnīcā, 

 nodarbību vecākiem „Lietišķais 

stils skolā” (vada stiliste A. Linde), 

 individuālas sarunas ar 

skolotājiem. 

Nr.11 

2013. gada 24. oktobrī 

Vārds direktorei 

Mācību gads atnācis ar jaunām idejām un 

plāniem, kas liek domāt par attīstību un tiekšanos uz 

pilnību. Skolas 110. jubilejas gads priecē ar skolēnu 

skaitu. 370 skolēni šobrīd mācās mūsu skolā, no tiem 

55 pirmklasnieki, tas ļauj būt lepniem un saukties par 

Saldus novada lielāko skolu. Īpaši lepojamies arī ar 

iesaistīšanos ESF projektā „Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai”, kas palīdz pieaugušiem būt vienotiem savās 

prasībās, iemāca skolēniem, kā jāuzvedas, kā arī dod 

skolēniem iespēju labi uzvesties un būt noderīgiem 

atbilstoši savām spējām.  

Ir izveidota jaunā skolas padome, par tās 

priekšsēdētāju atkārtoti 21.10.2013. ievēlēts G. 

Samoška. Paldies visiem vecākiem, kas atbalsta skolas 

un klašu pasākumus, atrod laiku būt skolā, būt kopā ar 

saviem bērniem! 

Skolas direktore Dace Balandīna 

Piedalāmies programmā Jaunatne darbībā 

Projektā „Jauniešu uzņēmējspēju veicināšana Saldus 

novadā” piedalās četri 9.a klases audzēkņi – Elīza Šaule, 

Samanta Vēza, Mārtiņš Biders, Niks Lazarevs. Mūsu 

uzdevums ir anketēt skolēnus un pieaugušos par 

uzņēmējspēju lomu personības attīstībā un izveidot 

videomateriālu par kādu uzņēmumu. Marta brīvlaikā 

tiksimies seminārā Druvā, dosimies uz Ventspils 

Democentru, tiksimies ar uzņēmējiem, lai diskusijās 

noskaidrotu, kā veicināt uzņēmējspēju attīstīšanu jauniešos 

un nodarbinātību Saldus novadā. 

 Dace Susekle, projekta koordinatore 

Interešu izglītības pulciņi 

 koris un ansamblis 

 tautiskās dejas 

 teātris 

 ritmika 

 kokapstrāde 

 drošais solis 

 sports 


