
 Skolā čakli mācās ne tikai skolēni, bet arī 

skolotāji. Jau no 2016. gada augusta skolotāji 
pilnveido savas zināšanas un paaugstina 
kvalitāti starptautiskā projektā Erasmus+ 
KA1 aktivitātē –  „Saldus pamatskolas 
pedagoģiskā personāla kompetenču 
pilnveidošana CLIL ieviešanas uzsākšanai un 
skolā licencēto programmu augstvērtīgai 
realizēšanai”, kuras mērķis– paaugstināt 
skolas pedagoģiskā personāla akadēmiskās 
zināšanas un pilnveidot pedagoģiskās 
prasmes, lai sekmīgi un kvalitatīvi realizētu 
skolas attīstības plānu. Šī projekta ietvaros 
skolotāji devušies uz dažādām valstīm, 
iepazinuši to kultūru, vēsturi un atgriezušies 
ar jaunu pieredzi, metodēm, ko nu jau 
izmanto mācību stundās skolā. Šis projekts ir 
ieguvums visiem - skolotājiem, skolēniem. Tas 
ir noslēdzies, bet ir aizsākts jauns Erasmus+ 
KA1 projekts, kas turpina skolotāju pieredzes 
pilnveidošanas iespējas.  

Lai mums visiem kopā izdodas mācību darbu 
padarīt daudzveidīgāku! 

Skolas direktore Dace Balandīna 

 

Mācību braucienu ietvaros skolotāji 
pabijuši šādās valstīs: 

 A. Ozolnieks- Zviedrijā; 

 G. Leja, D. Neizaka, R. Štromane,  
D. Balandīna, E. Dureika, M. Kuršāne –
Lielbritānijā; 

 A. Raude, M. Markava – Spānijā; 

 D. Balandīna – Ziemeļīrijā. 
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Pavasara brīvlaiks no  
13.03. līdz 17.03.2017. 

Visiem labas, daudzveidīgām 
aktivitātēm  piepildītas 
brīvdienas, daudz labu domu 
un  ģimeniskas kopā būšanas. 
Skolotāji 

Olimpiāžu rezultāti 
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas organizētais republikas nozīmes atklātais konkurss angļu valodā 6.klasei: Agate Dombrovska 
– 1.vieta; Dāvids Krastiņš – 3.vieta. Skolotājas – S. Brauča, E. Dureika. 
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju 2 olimpiāde 8.klasei   – Emīls Embers Embergs, ATZINĪBA. Skolotājs – A. Ozolnieks. 
Saldus novada VIII vizuālās mākslas olimpiāde 
Diāna Baburina – 1.vieta 5.- 6. klašu grupā, Agnese Štencele - 1.vieta 7.-8. klašu grupā; abas izvirzītas Kurzemes reģionālajai 
olimpiādei Tukumā. Artūrs Štrāls – 2.vieta 1.-2. klašu grupā; Līna Kristiāna Melbārde – 2.vieta 7.-8. klašu grupā; 
Kurts Štengels – ATZINĪBA 5.-6.klašu grupā. Skolotājas – E. Zabarovska, G. Leja 
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju 1 konkurss 7.klasei- Anna Mētere un Alise Rorbaha– 2.vieta. Sk.I. Sīle 
Starpnovadu sākumskolas  latviešu valodas olimpiāde- ATZINĪBA: Rēzija Rupeika 1.a, Agnese Raude 4.a, Madara 
Zadovska- 4.c. Skolotājas L. Līce- Līcīte, J. Ukavica, I. Ābelniece 
Starpnovadu matemātikas olimpiāde – Gundars Skujenieks – ATZINĪBA 6.klašu grupā; Agnese Štencele – 2.vieta, 7.klašu 
grupā. Skolotājas – I.Lagzdiņa un A.Ivaščenko. 
 

Skolas psihologs 
Skolā par psiholoģi strādā Ilze Rūtena. Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu 
dažādas problēmas, kas rada grūtības un traucējumus mācību procesā un saskarsmē, sniedz atbalstu krīzes situācijās, tāpat 
jebkuros citos gadījumos, kad tas ir nepieciešams. 

 

1.-7.klašu skolēni piedalījās Latvijas mēroga 

konkursā „Atrodi internetā”. Balvu laimēja 

Klāra Albīne 5.a klase. 

Informāciju apkopoja skolotājas Rasa Štromane un Zeltīte Lagzdiņa 



Sporta pasākums 1.a klasei 
Sestdien, 4.03.2017. Saldus pamatskolā notika ģimeņu Sporta 
diena. Tajā piedalījās 1.a klases skolēni ,viņu brāļi, māsas un vecāki. 
1.a klases audzinātāja kopā ar sporta skolotāju bija noorganizējušas 
aizraujošas stafetes. Sporta dienā bija iespēja atsvaidzināt 
zināšanas lidmašīnas locīšanā, kā arī pārbaudīt, cik lielu attālumu 
katra lidmašīna spēj veikt. Katram bija jāspēj pārpūst papīra lapa 
pāri sporta zālei, spēlēt futbolu ar tenisa bumbiņu un citas 
aktivitātes. 
Pēc sportošanas bija apmierināti un gandarīti gan bērni, gan vecāki. 
1.a klases audzinātāja Linda Līce – Līcīte un sporta skolotāja Lāsma 
Rumpe pateicas visiem Sporta dienas dalībniekiem par atsaucību 
un jauki pavadīto laiku! 
Lūk, dažu vecāku viedokļi 
Undas mamma saka: ”Paldies vēlreiz par jauko dienas pirmo 
cēlienu, kas lika atmosties gan bērniem, gan vecākiem. Sporta 
pasākums un kopā būšana rada daudz smaidu un pozitīvu emociju! 
Skaists brīvdienu sākums! 
“Pasākums bija super! Labprāt piedalītos šādos pasākumos biežāk. 
Ļoti patika, ka pasākums notika nedēļas nogalē,” saka Adriana tētis. 

1.a kl.audz.L.Līce - Līcīte 
 

“Super,ļoti patika!”, apgalvo Alises mamma. 

 
 

1.a kl.audz. L.Līce-Līcīte 

 

 

 

 

Pasaku diena 
Februārī visā pasaulē skolēni viesojās pasaku pasaulē-
lasa pasaku fragmentus, lai rosinātu interesi un 
bagātinātu vārdu krājumu.  
3.b klases skolēni viesojas 1.b klasē un lasīja 
interesantus un saistošus darba fragmentus, pirms tam 
parādot pasaules kartē, kur dzīvo autors. 
1.b klase nolēma arī parādīt savu lasītprasmi. 
Viesojāmies 3.b klasē un lasījām H.K.Andersena trīs 
pasaku fragmentus. Viss izdevās! Bijām nobijušies, taču 
nākamgad atkal tiksimies Pasaku dienā! 

1.b kl.audzinātāja I.Ābelniece 

Rezultāti sportā 
LR skolu finālsacensībās "Veiklo stafetēs" lielo skolu grupā 
ieguvām 3.vietu. 
 Kurzemes reģiona sacensībās tautasbumbā zēniem - 4.vieta, 
meitenēm - 5.vietā. Visur bija 7 komandu konkurence. 
 Minibasketbolā 3.-5.klašu grupā - meitenes 1.vieta, zēni I kom. - 
1.vieta, zēni II kom. - 2.vieta- II komandai zēniem bija ļoti aktīvi 
līdzjutēji - vecāki! Palīdzēja treneris Gints Friķis. 
6.b Alise Elizabete Zemrūķe, 4.a Rēzija Grēta Čukna, 4.c Elvisa 
Prudskaja, 5.a Melisa Dīķe, 3.c Līva Hermane, 4.a Alise Brinčika, 
4.b Monta Butkeviča, 5.b DŽenifera Rieksta, Sofija Kaļmuka, 
Jasmīna Dmitrijeva. 
5.b Rolands Bitenieks, 4.a Robins Rumpis, Rainers Koreņiks, 4.c 
Aksels Januševskis, 4.b Artūrs Virts, Ralfs Celitāns, 3.c Rihards 
Sergējevs. 
 Basketbols 6.-7.kl.gr. zēni - 1.vieta, meitenes - 2.vieta. 
7.a Jānis Zaķis, Matīss Pauls Zīrups, 7.b Reinis Umbraško, Kristaps 
Prindulis, 6.b Alens Freimanis, Intars Prūsis, Robins Daļeckis. 6.-
7.kl.gr. zēniem I komandai palīdzēja Alena Freimaņa (6.b) tētis.  
 Basketbols 8.-9.kl.gr. meitenes - 2.vieta, zēni -3.vieta. 
 "Veiklo stafetes" novadā  I kom. - 2.vieta, II kom. - 3.vieta. 
 "Ziemas vieglatlētikas" sacensībās komandai - 3.vieta. 
 7.-9. klašu meitenes volejbolā izcīnīja 3.vietu. 

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja L.Rumpe 
 

Ekskursija uz Rīgu 
3.c klase devās uz Rīgu, lai apmeklētu Saules muzeju un 
dotos uz teātri skatīties izrādi „Toma Sojera 
piedzīvojumi”.  
„Muzejā man patika meklēt saulītes. Es uzzināju, ka ir 
tāda saules vētra un ka saule ir veidota no gāzes un 
putekļiem. Izrādās, ka tur ir 800 saulītes no dažādām 
valstīm.” Maija. 
„Man patika krāsot saulītes. Interesanti bija meklēt pie 
sienām piestiprinātas saulītes pēc to apraksta.” Glorija. 
„Es uzzināju par Galileo Galileju un viņa taisīto teleskopu.” 
Eduards. 
 „Izrāde bija bailīga, bet interesanta. Man nepatika, ka bija 
starpbrīži.” Sandra. 

Pārdomas apkopoja 3.c klases audz.M.Markava 
 

ERASMUS+ projekta „Let`s play out side!” skolēnu atsauksmes 
pēc vizītes Portugālē 
 No 5. līdz 12. februārim kopā ar skolotājām Anitu Raudi un Līvu 
Štameri bijām Erasmus+ projekta „Let`s play out side!” vizītē 
Portugālē, kur piedalījāmies dažādās interesantās sportiskās 
aktivitātēs. Esam laimīgi par izdzīvoto nedēļu Portugālē. Satikām 
jaunus draugus, pagaršojām interesantus ēdienus, redzējām, kā 
dzīvo cilvēki citā valstī un, pats svarīgākais, ieguvām brīnišķīgas 
atmiņas, kuras nekad neaizmirsīsim. Iepazināmies ar labiem, 
labsirdīgiem cilvēkiem. Iepazinām Portugāles kultūru, 
mācījāmies runāt portugāliski, pieredzējām Portugāles mainīgos 
laikapstākļus un piedalījāmies dažādās aktivitātēs.  Ļoti patika šis 
piedzīvojums. Cerams, būs vēl šādi braucieni.  

7.a klase 

 

„Slavas minūtes” rezultāti. Žūrijas simpātijas balva – 
P.Fedotova, 6.a klase  - dziesma 'Прекрасное далеко'. 
Grand Prix un Skatītāju simpātijas balva – K. Celms, 6.b 
klase – deja „Omīšu un opīšu deja”. 
2.-4. klašu grupa 1. vieta – H.L. Pļuska, Rinalds, 3.c klase, 
sporta dejas ar šovu par skolu. 2. vieta – 4.a klase, 
dziesma „Par Latviju”. 3. vieta – A. Pumpura, R. Pocjus, 
3.a klase, sporta dejas „Dance Star”. 
 5.-9. klašu grupa 1. vieta – 7.b klases meitenes, deja 
„Cheap thrills'. 2. vieta – K. Čunka, S. Granta, 5.b klase, 
sporta dejas. 3. vieta – 6.a klases meiteņu deja un zēnu 
video. 

 
 

7.b klases ekskursija 
7.b klase bija ekskursijā uz Rīgu. Apmeklēja Latvijas 
Nacionālo vēstures muzeju. Uzzināja daudz par 
bruņiniekiem, ieročiem un bruņām- spēlēja teātri. 
Noskatījās emociju pilno mākslas filmu „Gravitācija”. 
„Jump Space Riga” lieliski pavadīja laiku. 

7.b kl.audz.E.Zabarovska 

15.februāris -Ēnu diena  
8.un 9.klašu skolēni varēja piedalīties, lai klātienē iepazītu 
dažādu profesiju ikdienu. Šogad šo iespēju izmantoja 13 
skolnieces. Tika ēnoti skaistumkopšanas speciālisti, 
bērnudārza audzinātāja, zobārsts, fotogrāfi. 8.klases 
skolniece Kristena Sproģe devās uz Rīgu, lai ēnotu kultūras 
jomas producenti Leonardu Ķesteri – Kļaviņu.  
Ceram, ka nākamgad mūsu skolas skolēni vēlēsies vairāk 
izzināt sev interesējošo profesiju pārstāvju ikdienu. 

Informāciju apkopoja dir.vietn.izgl.jomā G.Leja 

 

http://7.kl.gr/

