
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolas avīze  

2014. gada 24.oktobris 15 

Svinīgās daļas vadītāji – absolventi 
 Līga Zeļģe un Klāvs Vītiņš 

Vēsturē bija arī tā… Mūzikas skolotāja  
Zane Ņukša diriģē 

kori…. 

KristersČunka (2.c kl.) ar 
„Zemenēm”  

Vai tu mani dzirdi? Atver savu sirdi. 
Noslēguma dziesmu izpilda 

absolventi – Krista Vīndedze, Annija 
Gončarova, Madara Pastare, Toms 

Jurgenovskis 

Viss notiek… 

Vārds direktorei 
Kad aiz loga priecē pīlādžu un lapu krāšņums, skolu pēc 
vasaras piepilda bērnu balsis. Mūsu skolai šis mācību gads 
atnācis ar 2 lieliem, skolas dzīvē būtiskiem notikumiem: skolas 
110. dzimšanas diena un vecā korpusa rekonstrukcija.  
Dzimšanas diena ar tortes ēšanu un balli atzīmēta, turpretī 
skolas atjaunošanas darbi teju sākušies un turpināsies vismaz 
6 mēnešus. Liels prieks par gaidāmo rezultātu, taču šobrīd 
jābruņojas ar pacietību un sapratni, jo 381 skolēnam nevar 
nodrošināt telpas jaunajā korpusā. Četras sākumskolas klases 
no 6. oktobra mācās Sv. Gregora kristīgās misijas centra 
telpās. Tā ir jauna pieredze gan skolēniem, gan skolotājiem. 
Paldies vecākiem, skolēniem un skolotājiem par sapratni un 
atbalstu! 
Man patiess prieks , ka jau 3 gadu esam lielākā skola novadā 
un varam lepoties ar savu skolēnu un pedagogu sasniegumiem 
mācību darbā, sportā un ārpusskolas aktivitātēs. Lai mums 
visiem ar mīlestību un darba prieku piepildīts šis mācību gads! 

Direktore Dace Balandīna 

 
Saldus pamatskolas jubilejas balvas izcīņa veiklībā un 
atraktivitātē notika 11. septembrī. Uz balvas izcīņu bija 
ieradušies  skolēni, vecāki un skolotāji.  
Katrs sevi varēja pierādīt kādā no veiklības stafetēm. 
Sacensību tiesneši bija vecāki, kur daži, pēc paša vēlēšanās, 
šo pienākumu  pildīja jau atkārtoti. Apkārt bija jūtams cīņas 
spars, jautra un labvēlīga gaisotne.  
Iestājoties krēslai, vissīvākās cīņas notika tautasbumbas 
sacensībās, kad uzvarēt gribēja ikkatrs. Vecāki teica, ka 
pavasarī noteikti ir jāorganizē  tautasbumbas turnīrs. Pēc 
sacensībām varēja atpūsties un atjaunot spēkus piknikā pie 
ugunskura, cepot desiņas un daloties iespaidos par kopā 
pavadīto vakaru. Paldies vecākiem, vecvecākiem, brāļiem 
un māsām par atbalstu sporta dienā! 
 

Skolas jubilejas svinības  
9. oktobrī skolas dzimšanas dienu svinēja 
Saldus pamatskolas skolēni. 
1. – 3. klašu skolēni varēja noskatīties izrādi 
„Brīnums brīnuma galā”.Pēc izrādes galvenie 
varoņi aicināja visus skatītājus jautrās rotaļās. 
Pie 4. – 9. klašu skolēniem viesojās „OKartes 
skatuves" uzvarētājs Mārtiņš Ruskis. Viņš 
dziedāja dziesmas un atbildēja uz skolēnu 
daudzajiem uzdotajiem jautājumiem. 
Pēc koncerta gan lielus, gan mazus skolas 
ēdamzālē gaidīja pārsteigums - liela un garda 
dzimšanas dienas kūka ar uguņojošām 
svecītēm. Visi dzimšanas dienas svinētāji skolai 
veltīja dziesmu „Daudz baltu dieniņu. Svinību 
noslēgumā varēja izdejoties diskotēkā.  
Pateicamies skolas administrācijai par 
sarūpētajiem svētkiem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. oktobrī notika Saldus pamatskolas vecāku 
un skolotāju atpūtas vakars, kurā piedalījās 
Andris Ērglis- mūsu novadnieks un dziedātājs- 
ar savu solo programmu. Jautri pavadīt laiku 
un iejusties deju ritmā palīdzēja Zane un Alise 
Ņukšas. Mīļš paldies visiem apmeklētājiem un 
ziedotājiem! 
 



Labo darbu dienā mēs, 4.b klases skolēni kopā ar skolotāju Ilzi 
Sīli, cepām smilšu cepumus. 
Jau iepriekš mājturības stundā skolotāja bija mums palīdzējusi 
izgatavot skaistas kārbiņas, kurās vēlāk rūpīgi iesaiņojām 
gatavos cepumus. 
Mums izdevās ļoti smaržīgi, kārdinoši un gardi cepumiņi! 
Pirmdienas pēcpusdienā Līza, Alise, Estere Z., Laura H. kopā ar 
klases audzinātāju devās uz veco ļaužu pansionātu Lutriņos, lai 
kopā ar nelielu priekšnesumu pasniegtu sagatavotos 
pārsteigumus. 
Mums pašiem ļoti patika šis labais darbiņš! 

4. b klases skolēni un skolotāja 
 

Daniela Puriņa stāsta, ka 6. klases skolēni Labo darbu dienā 
atbrīvoja no mēbelēm 19. kabinetu. Visas mēbeles - solus, 
galdus, skapjus, krēslus – nesa uz noliktavu. Mūsu klases telpa 
palika tukša. Tagad mūsu klases kabinets atrodas skolas 
muzeja telpās. Kopīgiem spēkiem darbu mēs padarījām ātri.  
Vēl mēs iepriecinājām skolotājas ar ziediem un šokolādi, jo arī 
skolotājiem tā bija īpaša diena – Skolotāju diena. 

Daniela Puriņa, 6.klase 
 

Balvas izcīņa „Atjautībā un gudrībā” par godu Saldus 
pamatskolas 110 jubilejai norisinājās no 15. septembra 
līdz 29. septembrim. Skolēni pa klašu grupām piedalījās 
dažādos konkursos. Klase par piedalīšanos saņēma 
diplomu, bet katrs skolēns zīmuli ar skolas nosaukumu. 
 

,  

3. oktobris - Labo darbu diena.  
Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu! 
 

2014. gada 3.oktobrī notika Labo darbu diena. Mēs, daži 
8. a klases skolēni un skolotāja Māra Kuršāne, devāmies 
uz Čāpātāju kapiem nolikt ziedus Saldus pamatskolas 
mirušo skolotāju atdusas vietās.  
Skolotāja M. Kuršāne mums bija kā gids, varēja par katru 
aizgājušo skolotāju pastāstīt kaut ko interesantu.  
Mūsu paveiktie darbi: aizdedzām svecītes, sakopām  
kapu kopiņas, nolikām ziedus, pieminējām katru. 
Padarījām labu darbu. 
Katram bija iedalīts savs darbs. Mūsu klases meitenēm 
un puišiem bija jāpalīdz klases skolotājai Rutai Tučai 
pārnest dažādas lietas no vecā korpusa uz jauno. Mums 
bija jānes ķīmijas trauki, grāmatas, dažādas vielas un vēl 
citi mācību līdzekļi.  
Pēc šīs dienas mēs jutāmies gandarīti par paveikto 
darbu. 

8.a klases skolēni 

 

Mēs, 4. a klases skolēni un audzinātāja, 3. oktobrī 
devāmies uz Saldus medicīnas centru, lai palīdzētu 
sakopt tā apkārtni. Pirmais darbiņš, ko paveicām – 
salasījām ābolus, veselu piekabi. Ābolus vedīs meža 
zvēriem, lai arī viņiem tiek kāds kārums. Pēc tam grābām 
lapas. Sagrābām lielu kaudzi. Visi strādāja ar prieku. 
Kopā ar mums strādāja arī medicīnas centra darbinieki 
Sandra Priedīte un Aleksandrs Gluškovs. Par labi 
padarītu darbu mūs pacienāja ar karstu tēju un 
smalkmaizītēm. Paldies! Mēs esam priecīgi par paveikto! 

4. a klases skolēni un skolotāja 

9.b klases skolnieki 03.10.2014 devās uz pārtikas kombinātu 
„Saldus pārtikas kombinātu”. Uzzinājām, ka piena konfektes 
„Saldus gotiņa”  moto ir - „No rīta piens, vakarā gardums”. 
Redzējām, ka konfektes  vēl joprojām gatavo ar rokām un 
iesaiņo papīrīšos. Pašlaik piedāvājuma klāsts ir ļoti plašs- 
daudz dažādu piena konfekšu, kā arī īrisa konfektes, 
smalkmaizītes, kūkas, marmelādes. 
Mēs noskatījāmies īsfilmu, kā kombinātā ļaudis strādāja agrāk. 
Nogaršojām ceha darbinieku sagādātos saldumus. Daudziem 
no mums tie iegaršojās tik ļoti, ka nolēmām tos iegādāties. 

Laura Freimane, 9. b klase 

Labo darbu veica arī  5. b klases skolēni. Viņi sadalījās 
divās grupās. Viena grupa tīrīja sporta inventāru: 
bumbas, vingrošanas matračus. Pēc darba bērni vēl 
paspēja uzspēlēt tautas bumbu. Otra grupa palīdzēja 
sakārtot vizuālās mākslas kabinetu: kārtoja tušas 
pudelītes, mazgāja otas, salika kastītē krāsas.  

 



  

"Čipši nav neveselīgi" 
3. c klases skolēni, palīdzot Ernesta Kulberga un Lauras 
Štenceles mammai, skolotājai Arvitai Romanovskai 
varējām piedalīties Saldus novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldes organizētajā projektu konkursā "Īsteno ideju" un 
ar savu projektu "Čipši nav neveselīgi" varējām sākt 
mācīties par veselīga uztura pamatprincipiem un tā 
ietekmi uz bērnu veselību. Klases stundās iepazināmies, 
kas ir veselīgs uzturs, uztura piramīda, kā arī klausījāmies 
Montas un Kristera mammu- zobārstu stāstījumā par 
našķu ietekmi uz zobu veselību. 
Brīvdabas muzejā iepazināmies ar senlatviešu ēšanas 
tradīcijām un kartupeļu nozīmi uzturā. 
Pirms ekskursijas pa Ādažu čipšu ražotni mums arī notika 
stunda Ādažu uztura mācības klasē. Mūsu klase zina, ka 
čipši uztura piramīdā atrodas pašā augšā – 4. līmenī. Šeit 
atrodas visi tie produkti, kurus vēlams maz lietot. Atceros, 
ka, ciemojoties Ādažu čipsu ražotnē, mūs mācīja vienā 
reizē apēst tikai vienu sauju čipsu, kā arī, ja tu esi ēdis 
čipsus, atceries ēst dārzeņus, aktīvi kustēties, tīrīt zobus. 
Braucot mājās pēc ekskursijas pa ražotni, mēs autobusā 
ēdām burkānus. Vasarā katrs mans klasesbiedrs skaitīja 
savas izēstās čipsu pakas. Apkopojot rezultātus, mēs 
secinājām, ka esam sākuši ēst čipšus mazāk (lielākā daļa 
čipšus ir ēduši ballītēs). 
Šoruden mēs, 3. c klases skolēni, Saldus pamatskolas 
mazajiem zēniem un meitenēm stāstījām par veselīgu 
uzturu un dalījāmies pieredzē ar projektā iegūtajām 
zināšanām. 

Dženifera Rieksta,  3.c klase 

 

Projekts. 
Turpinās projekts „Bērnu antisociālās uzvedības 
mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi” realizēšana. 
Projekta ietvaros notiek vairāki pasākumi, izglītojošas 
lekcijas, sarunas par bērnu audzināšanas jautājumiem,  
kuros aktīvi līdzdarbojas 3. c klases skolēnu vecāki. 
Vecāki jau ir piedalījušies lekcijās: „ Bērni ar uzvedības 
traucējumiem” – lektore Vita Grīsle – Akopjana, „Bērna 
motivācija labākiem darbiem”- lektors Gatis Baumanis, 
„Kā palīdzēt bērnam labāk mācīties”- lektore Līga 
Paštore.  
Projekta īstenošanas laiks - no 2014. gada februāra līdz 
2015. gada aprīlim.  

3.c klases audzinātāja Arvita Romanovska 
 

 

Nordplus junior projekts. 

Mūsu skolas skolēni šajā mācību gadā darbojas Nordplus 
junior projektā . Projekta nosaukums ir "My career-my 
future". Projekts tika uzsākts 02.08.2014. un tas 
turpināsies līdz 02.08.2015. Mūsu skolas sadarbības 
partneri ir Viļņas ģimnāzija. Projekts paredz dažādas 
aktivitātes saistībā ar mūsu nākotnes profesiju izvēli. 
Šobrīd skolēni veido projekta blogu un iepazīstas ar 
partnerskolas skolēniem. Sīkāku informāciju par projektā 
notiekošo var atrast šeit:  juniorcareer.blogspot.com. 
Mūsu skolā ļoti aktīvi projektā darbojas skolotāja Laima 
Krasta, viņa palīdz mums gan labot kļūdas, gan pilnveidot 
mūsu angļu valodas prasmes. Par ko viņai īpašs paldies, 
jo viņa ar savu aizrautību iedvesmo arī pārējos! 

Skolotāja Linda Kuskova 
 

Daži mūsu skolas skolēni šajā mācību gadā piedalās 
Nordplus projektā, kas mums dod iespēju martā doties 
uz Lietuvu un nedēļu dzīvot svešā ģimenē, iegūt 
neaizmirstamas atmiņas un iepazīt interesantus un 
uzņēmīgus cilvēkus!cilvēkus!cilvēkus!cilvēkus! cilvēkus! 
Mums jāizpilda uzdevumi. Septembrī bija jāveido 
prezentācija par sevi, saviem hobijiem un rakstura 
īpašībām. Tas bija nepieciešams, lai lietuviešu draugi 
varētu mūs iepazīt pirms tikšanās. Prezentācijas 
veidojām angļu valodā. Otrais uzdevums bija grūtāks. 
Gatavojām videostāstījumu par tradīcijām Saldū, Latvijas, 
Kurzemes vai Saldus pamatskolā. tradīcijas. tradīcijas.   
Šis projekts nav pat tuvu beigām, jo viss tikai tagad sākas. 
Novēlu dalībniekiem iegūt draugus, pieredzi un vēlmi 
augt! 

Sīlinda Gercāne, 9.a klase 

 

 

Pilsēta ienāk laukos-2014 
Arī šogad mēs, 3.c klases skolēni un vecāki, devāmies  
pie Lauras uz „Brūzilām”. Pa ceļam apciemojām Dzintru 
un Laimoni Tones. Viņu vaļasprieks ir orientēšanās 
sports. Arī mums viņi bija sagatavojuši trasīti ar 
kontrolpunktiem. Bija interesanti! 
Vakarā pēc darba ieradās vēl daži vecāki, lai piedalītos 
sarunā par mūsu audzināšanu ar Gati Baumani. Pēc 
lekcijas bērni kopā ar vecākiem iestādīja pīlādzīti. Vecāki 
uz pasākumu ieradās ar pašu sagatavotajiem krājumiem 
ziemai – burciņām. Tā mums sanāca „Burciņballīte”.   
Šoreiz pie Lauras bija nakts pārgājiens, kur mūsu mīļie 
vecāki bija sagādājuši jautrus un baismīgus 
pārsteigumus. Bijām piekusuši, bet priecīgi! 

Ernests Kulbergs, 3.c klase 

 



Karjeras nedēļa no 13. līdz 17. oktobrim vienlaikus norisinājās 
15 Latvijas pilsētās. Šogad pasākumos īpaša uzmanība bija 
pievērsta jauniešu pašizvērtējumam un savu spēju izzināšanai 
pirms lēmuma pieņemšanas par savu nākotnes profesiju vai 
nozari. Karjeras nedēļas tēmas:   

 iepazīsti sevi, 

 iepazīsti profesiju,  

 gūsti pieredzi,  

 zini informācijas resursus,  

 esi uzņēmīgs. 

 

 

 

Nodarbības Saldus pilsētas bibliotēkā un Saldus 
Vēstures un mākslas muzejā 
14. oktobrī mēs ar klasi devāmies uz Saldus pilsētas 
bibliotēku, kur mums bibliotekāre stāstīja par “Biki 
Bukiem”. “Biki Buki” ir grāmata, kurā  katra dzejoļa 
rinda ilustrēta savā lapā, jo maziem bērniem patīk, ka ir 
maz teksta un daudz zīmējumu. Arī mūsu klase 
izveidoja paši savas “Biki Buki” grāmatiņas. Vēl mēs 
bibliotēkā apskatījām foto izstādi par zirgiem „Vējš 
krēpēs”. Nodarbības Saldus bibliotēkā mēs gribētu 
apmeklēt vēl. 

Alise Strautāre 4.a klase 
 
Muzeja apmeklējumi. 
     Mūsu klases skolēni ciemojās Jaņa Rozentāla 
muzejā. Muzeja darbiniece Sandra iepazīstināja ar 
medicīnu un farmāciju senajos laikos. Mēs redzējām, 
kāds izskatījās ārsta kabinets un instrumenti, un 
aptiekas senatnē.  Es uzzināju, ka senatnē farmaceiti  
bija vīrieši, jo sievietēm bija jābūt mājās un jārūpējas 
par ģimeni. Nodarbības beigās kopā ar Sandru 
uztaisījām ārstniecisku sāls skrubi, ar ko var mazgāties 
bērni un pieaugušie. Es ieguvu jaunas zināšanas par 
medicīnu un farmāciju. 

Heidija Krastiņa 4.a klase 
 
Oktobrī 4.a klases skolēni apmeklēja nodarbību Saldus 
muzejā, kā arī apskatījām izstādi „Krēslā”, kurā bija 
senlaicīgi krēsli. Izrādās, ka vienā no krēsliem ir sēdējusi 
Vaira Vīķe - Freiberga, kad viņa bija ieradusies Saldū. 
Bija daudz senu fotogrāfiju. Bija dažādas fotogrāfijas ar 
skaistām daiļavām. 
Iepazināmies ar dzejnieka Māra Čaklā personīgajām 
lietām un darbistabas mēbelēm, kuras izvietotas 
muzeja telpās. Radošajā nodarbībā sacerējām paši 
haikas. Izdevās interesanti darbi. Izstāde un nodarbība 
bija ļoti interesanta. 

Raivis Šteinbergs 4. a klase 

 
 

Karjeras nedēļā bijām ekskursijā uz Saldus dzīvnieku 
patversmi un šūšanas fabriku North 66.  
Uzzinājām, ka patversmē strādā suņu kopēja un cilvēks, kas 
iemāca sunim būt kārtīgam un pacietīgi iet pie 
vadiņas.Patversmē cilvēkiem nav viegls darbs. Šajā darbā ir 
jābūt saprotošam, draudzīgam un pacietīgam. Vienā nedēļā 
patversmē nonāk 20-50 kaķu un 20 – 30 suņu. 
Šūšanas fabrikā North 66 strādā 100 cilvēku un katram ir savs 
uzdevums. Šūšanas fabrika pieder Islandei, tāpēc uzšūtās 
jakas tiek nosūtītas uz Islandi, Vāciju. Šeit darbs ir vēl grūtāks 
nekā patversmē. Lai strādātu šūšanas fabrikā cilvēkiem jābūt 
pacietīgiem, precīziem, atbildīgiem, ar lielu gribasspēku. 
Katram strādniekam ir jāuzņemas atbildība par savu darbu. 
Šūšanas fabrika pastāv jau 15 gadus, un daži darbinieki strādā 
vēl šodien. 

Denīze Dēnava, 3.c klase 

 

 

 

6.oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, 3.b klase devās uz 
Valsts policijas Kurzemes reģiona Saldus iecirkni iepazīt 
policista profesiju. Mūs sagaidīja un par policista darbu 
stāstīja nepilngadīgo lietu pārstāve Linda Liģere. 
Ekskursijas laikā uzzinājām, kas ir jāmācās un kādam ir 
jābūt cilvēkam, kurš vēlas kļūt par policistu. 
Interesantākais jaunums bērniem šķita, tas, ka policista 
galvenais darba rīks ir pildspalva, nevis šaujamierocis, 
roku dzelži vai steks.  

3. b klases audzinātāja Viviāna Grīnberga 

15. oktobrī 9.b klases skolēni tikās ar basketbolistu Jāni Līcīti 
un zobārsti Egiju Līcīti. Viņi mūs iepazīstināja ar savu profesiju. 
Pastāstīja, kā viņi nokļuva līdz savam mērķim.  
J. Līcītis ir izmācījies par vācu valodas skolotāju, bet, 
trenējoties basketbolā un braucot uz spēlēm, tomēr ir 
izvēlējies basketbolista profesiju. Viņš stāsta, ka tā esot bijusi 
īsta veiksme, jo patīkamo varēja savienot ar lietderīgo.  
Zobārste E. Līcīte stāstīja, ka jau bērnībā ir vēlējusies kļūt par 
zobārsti. Ar smagu darbu un lielu vēlmi viņa sasniedza savu 
sapni. Šobrīd abi dzīvo un strādā Saldū un ir apmierināti ar 
savu dzīvi. Viņi novēlēja arī mums sasniegt savu sapni.  

Sofija Anna Freisa 9.b klase 

Sports. 
Šogad augstus panākumus skolēni sasniedza rudens krosa 
stafetēs:  
1.vieta zēniem 3.-5.klašu grupā.  
Dalībnieki: R. Donis (5.a kl.),M.Pauls Zīrups (5.a kl.),K. Štengels 
(4.b kl.), R. Puriņš (4.b). 1.vieta meitenēm 6.-7.klašu grupā.  
Dalībnieki: R. Koreņika (7.kl.), I. Baumane (7.kl.), A. D. Svārupa 
(7.kl.), P. Vīgante (6.kl.). 
2.vieta meitenēm 8.-9.klašu grupā.  
Dalībnieki: Emīlija Kramēna (9.b kl.), Ilze Celmiņa (9.b kl.), 
Linda Muceniece (9.a kl.), Kristīne Kapteine (8.a kl.). 
4.vieta zēniem 8.-9.klašu grupā un meitenēm 3.-5.klašu grupā. 
Notikušas sacensības arī futbolā, florbolā meitenēm. 
Tagad gatavojamies florbola sacensībām zēniem 8. - 9.kl.gr., 
6.-7.kl.gr.un tautasbumbai 3.- 5. kl. gr. 

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja Lāsma Rumpe 
 

26. septembrī  1. - 5. klašu skolēniem diena sākās ar 
Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis bija 
dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas 
aktivitātēm, kā arī atgādināt par rīta vingrošanu kā ļoti 
svarīgu ikdienas sastāvdaļu. 


