
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saldus pamatskolas avīze 

2016. gada 10. martā 

Nr. 21 

Vecāku-skolotāju groziņu vakars 
Saldus pamatskolā 
„Jokus pie malas” 

1.aprīlī plkst. 2000 
 
 
 

Muzikāls sveiciens – ansamblis 
„Druvas tonis”. 

Ballēšanās kopā ar Zani un Alisi 
Ņukšām. 

Ieejas maksa 7.00 Eur no personas. 

P.S. Lūdzu ieejas maksu samaksāt 
līdz 14. martam klases audzinātājai 
vai lietvedei. 

24. martā 
 

2.-3. stunda – piedalīšanās mācību stundās 
4. stunda – nodarbība vecākiem  

„Mūsdienīga skola” 

Veikalu tīkla akcijā „Savai skolai” saziedotas 

11839 uzlīmes. Paldies visiem mūsu skolas atbalstītājiem! 

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs: 

olimpiāde klase skolēns vieta skolotājs 

Matemātika 5. Heidija Krastiņa Atzinība L. Kuskova 

5. Poļina Fedotova Atzinība L. Kuskova 

6. Ralfs Donis 1. I. Lagzdiņa 

6. Annija Žunda 2. I. Lagzdiņa 

Latviešu 
valoda 

2. Oskars Homanis 3. I. Grebņeva 

3. Rēzija Grēta 
Čukna 

1. J. Ukavica 

4. Dženifera Rieksta 3. L. Ķetlere 

4. Denīze Dēnava Atzinība L. Ķetlere 

8. Annija Žilinska Atzinība A.Raude 

Vēsture 9. Kristiāna Jansone 2. A.Zavitska 

Bioloģija 9. Madara 
Druvaskalna 

3. R. Tuča 

Vizuālā 
māksla 

7. Kristiāna 
Blumberga 

2. E. Zabarovska 

9. Sindija Kinstlere 3. E. Zabarovska 

2. Mareks 
Tanenbergs 

Atzinība E. Zabarovska 

8.  Arnita Norkusa Atzinība E. Zabarovska 

 

Skatuves runas konkursā Saldus novadā 2. pakāpes diplomi:  

Paulai Esterei Pelēķei, 1.b kl., sk. D. Neizaka; Annijai Strikmanei, 
2.a kl., sk. I. Grebņeva; Annai Osipovai, 4.c kl. sk. L. Ķetlere; 
Raineram Hermanim, 4.a kl., sk. D. Baha; Kristam Celmam, 5.b kl.,  
sk. Z. Lagzdiņa; Alisei Strautārei, 5.a kl., sk. A. Raudei; Danielai 
Puriņai, 7.kl., sk. D. Balandīna. 

3.-5. klašu meitenēm 
1. vieta Latvijas Skolēnu 69. 
spartakiādē Tautas bumbā Kurzemes 
novadā. 

2. vieta Latvijas skolēnu spartakiādes 
finālsacensībās spēlē „Tautas bumba”. 

Komandā spēlēja: Keita Mickus, Sofija 

Kaļmuka, Jasmīna Dmitrijeva, Dženifera 

Rieksta, Melisa Dīķe, Patrīcija Pēlmane, 

Elvisa Prudskaja, Rēzija Grēta Čukna, 

Līna Kārkliņa, Melānija Metla. 

Paldies skolotājai Lāsmai Rumpei! 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Projekts „Misija: mana karjera” 
Saldus pamatskola jau otro gadu pēc kārtas piedalās 

Nordplus Junior projektos, kurus kopā ar lietuviešu 
skolotājiem izstrādā skolotāja Linda Kuskova. Janvārī 
devāmies uz Lietuvu. 

Prezentējām mūsu mājas - mūsu dzimteni, pilsētu, 
skolu, uzņēmumus un, protams, uzzinājām arī 
interesantus faktus par Lietuvu. Grupās veidojām arī savus 
biznesa plānus. Vakarā apmeklējām Viļņu. Trešdien 
devāmies uz Anīkščiem. Aplūkojām, iepazināmies un arī 
darbojāmies senākajās profesijās - kalējs, maizes cepējs, 
podnieks. Apmeklējām arī Zirgu muzeju, paši cepām īstu 
rudzu maizi un baudījām lauku mājas labumus. Tālāk mūs 
ceļš veda uz Laju takām priežu meža galotnēs. Tur atrodas 
arī Lietuvas otrs lielākais akmens - Puntukas. Ceturtdien 
mūs sagaidīja lietuviešu skolas dzīve, aktīvi sportojām 
sporta stundā: lēcām, skrējām un vingrojām, bet vēlāk 
lietuviešu valodas stundā apguvām lietuviešu valodu. 
Pēcpusdienā viesojāmies Viļņā - muzejā, kur gides 
pavadībā iepazinām Lietuvas vēsturi. Pēc tam pastaiga pa 
Viļņas vecpilsētu - mazas baznīciņas viena pie otras, šauras 
ieliņas, kas tik  ļoti atgādināja Vecrīgu, ka sāka parādīties ilgas 
pēc mājām. Mājupceļā apmeklējām Traķu ezerpili. 

Informāciju sagatavoja sk. Evita Dureika 

Emocijas: 

Tas ir fantastiski, ka nedēļas laikā 
esmu ieguvusi tik ļoti daudz pozitīvu 
emociju, jaunus draugus un 
neaizmirstamas atmiņas. Šis projekts 
katram no mums sirdī ir atstājis kaut ko 
pozitīvu. Mēs visi ar nepacietību gaidām 
aprīli un mūsu draugus, kad viņi brauks uz 
Latviju!  

 

 

 

Šajā nedēļā tika piedzīvots viss- asaras, 
prieki, satraukums un pat dusmas, bet 
neskatoties uz visu to, mēs šķīrāmies ar daudz 
asarām un vēlmi palikt tur vēl kādu laiciņu.  

Ģimenēs mūs uzņēma ļoti laipni, vēl 
joprojām ir grūti atgūties no tā visa, jo, 
mūsuprāt, visi bijām ļoti pieraduši pie viņiem. 
Noteikti nenožēloju, ka piedalos šajā projektā. 

 

Ar lielām mokām mēs visi atvadījāmies no 
lietuviešiem, ar asarām, pārdzīvojumiem un 
ļoti siltiem, mīļiem apskāvieniem. Autobusā 
meitenes nespēja pārstāt raudāt, jo 
sarūgtināja tas, ka atkal sāksies parastās 
nedēļas, kad jādodas uz skolu, kad jāpamostas 
savās mājās, bez šiem cilvēkiem. Un 
vistrakākais, ka nebūs iespēja tur atgriezties... 
Bet, kas zina……….. 

 

Tā domā paši skolēni 

18. aprīlī lietuvieši 
brauks ciemos pie 

mums! 

„One day in our school” 

Viena diena manā skolā 
 
 

Martā un aprīlī starptautiskajā projektā ar 
Horvātiju piedalīsies 14 astotās un 12 6.a 
klases skolēni. Projekta mērķis – veidot 
sadarbību starp valstīm un pilnveidot 
skolēnu krievu valodas zināšanas. 
Darbošanās projektā notiek interneta vidē. 
Skolēnu uzdevums etwinning mājas lapā 
veidot savu profilu, sarakstīties ar izvēlētu 
Horvātijas skolēnu, veidojot draudzīgas 
savstarpējās attiecības,  iepazīties ar citu 
kultūru un iepazīstināt ar mūsu valsti. 

 Aprīlī skolēni veidos prezentācijas, foto 
reportāžas un video par skolas ikdienu. 
Projekta valoda – krievu valoda. 

Projekta vadītāja –  
sk. Anita Raude 
 

Saldus novada Izglītības pārvaldes projektu konkurss 

„Īsteno ideju!” 

Skolas trīs skolotājas Līga Ķetlere, Līga Paštore un Anita 
Raude piedalās projektu konkursā ar projektu „Spēļu 
pasaule”. Tā mērķis – veicināt Saldus pamatskolas 1.-4. 
klašu skolēnu interesi par lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu. Projekta apstiprināšanas rezultātā tiks 
iegādātas attīstošas spēles bērniem. Pedagogiem 
paredzētas praktiskas nodarbības, kurās iepazīsies ar 
attīstošām spēlēm interneta vietnēs.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ēnu dienas mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, lai 
palīdzētu jauniešiem izvēlēties 
profesiju un atbilstoši sagatavotos 
darba tirgum. 

Saldus pamatskolā iespēju 
ēnot izmantoja 19 meitenes. Dažu 
meiteņu secinājumi par Ēnu 
dienu: 

 pārliecinājos, cik 
interesanta ir medicīna, 
man ir priekšstats par 
operāciju norisi. Nākotnē 
savu dzīvi noteikti saistīšu 
ar medicīnu; 

 Ēnu dienā redzētais ir 
ietekmējis manus nākotnes 
plānus un priekšstatu par 
savu dzīvi, kas būtu 
jāmaina, lai sasniegtu to, ko 
vēlos; 

 pirmsskolas skolotāja darbs 
ir ļoti grūts, bet ir daudz 
pozitīvu emociju; 
 
 

Ēnotās 

profesijas 

Psihologs – 2 

Kosmētiķe – 1 

Friziere, manikīre – 1 

Mediķis – 4 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists – 1 

Pirmsskolas skolotāja – 9 

Vēstures speciālists - 1 

 uzzināju, ka, apgūstot izvēlēto profesiju, nopietni jāmācās ķīmija un 
bioloģija; 

 pirmsskolas skolotājas profesija prasa daudz pacietības, kuras man 
nav, tāpēc esmu sapratusi, ka šajā jomā nestrādāšu; 

 man patīk mazi bērni, taču es sapratu, ka es nevarētu visiem 
bērniem pievērt vienādu uzmanību; 

 sapratu, ka pirmsskolas skolotāja darbs nav viegls un tam vajag 
daudz spēka. 

Informāciju apkopoja sk. Dace Susekle 

Savus talantus skolā 11. februārī 
demonstrēja vairāk nekā 40 skolēnu. 
Žūrijai bija jānovērtē 19 priekšnesumi. 

Skolēni uzstājās gan individuāli, 
gan pa pāriem, gan lielākās grupās. 
Skatītāju simpātijas balvu – lielo 
konfekšu tūti saņēma 4.c klases 
meitenes – Anna Osipova, Denīze 
Dēnava, Dženifera Rieksta, Jasmīna 
Dmitrijeva. Grand prix ieguva 6.b klase 
ar deju „Uptown FUNK – Mark and 
Bruno Mars”. 1. vietā – 2.a klases 
meitenes Lote Zabarovska un Evelīna 
Zusta ar kovboju dejām; 2. vietā – 6.a 
klases dziesma „Silta sirds”, (pie 
sintezatora Ričards Cerus); 3. vietā  - 
2.a klases moderno deju duets – Paula 
Šteina un Elans Balgalvis. Bildes 
skatāmas skolas mājas lapas 
Aktualitātēs. 

Direktores vietniece  
audzināšanas jomā D. Susekle 

Nakts skolā bija ļoti interesanta un jautra. Šajā vakarā mēs 
skatījāmies filmu, ēdām picu un spēlējām UNO un citas spēles. Vakars 
bija izdevies.  

Mēs nevaram sagaidīt, kad vēlreiz šo balvu iegūsim un šo iespēju 
atkal varēsim izmantot. Ja nākamajā reizē mēs iegūsim "ābolu", mēs 
būsim atraktīvāki un vairāk spēlēsim spēles. 

 Bērnu domas pierakstīja klases audzinātāja 
 sk. Evika Zabarovska 

Mūsu skolas audzēkņiem labi panākumi novada Talantu parādē. 
2. vieta 3.c klases skolēnam Dāvim Žentiņam ar dziesmu „Pilītes” un 
3.-4. klašu meitenēm (ritma studija Ideja, vad.  R. Sakne);  
3. vieta 6. b klases kolektīvam un 4.c klases meitenēm.  
Talantu parādē piedalījās arī 7. klase ar deju „Rodeo” un ritma 
studijas Ideja 2. klases meitenes. 

Dāvis Žentiņš saņēma arī Saldus jauniešu domes „Es un mēs” balvu. 

Apsveicam ar labiem panākumiem! 



 Skolas forma - par un pret. 
Drīz būs gads, kopš skolā pirmo gadu pirmklasnieki valkā 

skolas formu. Lai uzzinātu vecāku viedokli, veicām aptauju.  
90% aptaujāto vecāku atzīst, ka ar skolas formu ir 

apmierināti, jo, viņuprāt, izskatās glīti, gaumīgi un vienoti, 
forma ir viegli kopjama, der visur un visu var pieskaņot, rada 
piederību skolai, bērnu savstarpējās attiecībās valda 
vienlīdzība, disciplinē bērnu, atvieglo ikdienas apģērba izvēli, 
forma ir ērta un praktiska, labas kvalitātes audums, forma ir 
atbilstoša skolas ikdienai un svētkiem, skolēni izskatās sakopti, 
patīk krāsu salikums, formas kvalitāte ir laba, tas neburzās, 
viegli kopjams audums. 

Sasniegumi sportā Saldus novadā 

Basketbolā 3.-5. klašu meitenēm 1. vieta. Komandā 
spēlēja: Keita Mickus, Sofija Kaļmuka, Patrīcija Pēlmane, 
Alise Elizabete Zemrūķe, Rēzija Grēta Čukna, Elvisa 
Prudskaja, Anete Estere Stepēna, Alise Strautāre. 
Basketbolā 3.-5. klašu zēniem 2. vieta. Komandā 
spēlēja: Roberts Gūtmanis, Intars Prūsis, Rolands 
Bitenieks, Roberts Vītols, Robins Rumpis, Raivo Grīslis, 
Aksels Januševskis, Raivo Knūts, Einars Osipovs, Toms 
Sarģelis. 
Ziemas vieglatlētikā 8.-9. klašu grupā 2. vieta. Komandā 
startēja: Raivita Koreņika, Ieva Baumane, Elizabete 
Mūrniece, Alise Liekniņa, Madara Druvaskalna, Dāvis 
Lubis, Ričards Dāgs Priekuls, Alvils Reinkops, Toms 
Veiķenieks, Daniels Zandbergs. 

6% vecāku atzīst, ka ar formu nav apmierināti, jo uzskata, 
ka ar skolas formu nevar iet pēc skolas uz sporta vai mākslas 
skolu, tā ātri nosmērējas un grūti izmazgāt, audums pēc pusgada 
lietošanas savēlies, izbalējis, grūti kopjams, forma ir vecmodīga 
un nekvalitatīva. 
 
Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolas forma ir laba alternatīva, 

kā ieaudzināt bērnos cieņu un disciplīnu. Viņi priecājas, ka bērns valkā 
skolas formu, tikai ir iebildumi pret ražotāju, jo pasūtījumi netiek 
piegādāti laicīgi.  

63% vecāku uzskata, ka forma ir ietaupījusi arī laiku, jo nav 
jādomā, ko katru dienu vilkt, nav jāmeklē citi apģērbi, nav jāskraida pa 
veikaliem un jādomā, ko nopirkt, no rīta nav problēmu saģērbties. 37% 
vecāku pārliecināti, ka laika ietaupījuma nav, jo nemana atšķirību laika 
ziņā, auduma bikses prasa lielāku tīrīšanu un gludināšanu, lai nākamajā 
dienā tās būtu tīras un sausas.  

Informāciju apkopoja direktores vietniece  
audzināšanas jomā Judīte Ukavica. 

 

Paldies vecākiem par sadarbību, 

ieviešot skolas formas! Esmu 

gandarīta, ka Saldus pamatskolas 

1.klašu skolēni izskatās glīti un vienoti. 

Nākamo mācību gadu turpināsim 

realizēt skolas formas ieviešanu. 

Direktore D. Balandīna 

Sasniegumi sportā Kurzemes reģionā 
Basketbolā 8.-9. klašu meitenēm 2. vieta. 
Komandā spēlēja: Raivita Koreņika, Ieva Baumane, 
Monta Geriņa, Anete Dace Svārupa, Alise Liekniņa, 
Kristiāna Jansone, Tīna Markusa. 
Tautas bumbā 3.-5. klašu zēniem 4. vieta. 
Komandā spēlēja: Renārs Puriņš, Raivo Knūts, 
Dāvis Augustāns, Roberts Gūtmanis, Kurts 
Štengels, Toms Geriņš, Rainers Hermanis, Mārtiņš 
Cālītis, Roberts Vītols, Roberts Zvaigzne, Rolands 
Bitenieks, Robins Rumpis. 
 

Brīvpusdienas 
Skolai ir izveidojies valsts budžeta līdzekļu uzkrājums 
brīvpusdienu nodrošināšanai, tāpēc ar februāri 5.-
6.klašu skolēni pēc izvēles ēd  brīvpusdienas skolas 
kopgaldā. 7.-9. klašu skolēniem brīvpusdienas tiek 
piešķirtas par godalgotām vietām starpnovadu 
olimpiādēs, īpašiem sasniegumiem sportā. 
Brīvpusdienas piešķirtas arī skolas dīdžejiem. 
 


