
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laikraksts skolēniem, vecākiem, skolotājiem 

2018. gada oktobris nr. 31 

Skolas avīzes vēsture 

Skolas avīze ar šādu nosaukumu iznāk jau 
kopš 2011. gada februāra. Jā, tieši tik sen, 7 
gadus. Taču avīzes pirmsākumi meklējami jau 
tālajā 1998. gadā, kad skolas avīzi veidoja 
rokrakstā, jo nebija datortehnikas iespēju. Avīzei 
tāpat kā mūsu skolai bijuši vairāki nosaukumi:  
„Planēta”, „Skolas elpa”, „Skolas seja”. Avīzes 
tapšanā tika iesaistīti skolēni: vienu gadu to 
veidoja skolēnu-entuziastu grupa, otru – avīzi 
katru mēnesi uzticēja veidot vienai klasei.   

Jauns mācību gads un citāds sākums arī 
skolas avīzītei. Šogad izveidots pulciņš, un vēl 
joprojām tiek gaidīti skolēni, kuri labprāt 
piedalītos avīzītes veidošanā.  

Skolotāja Dace Susekle, skolas avīzes 
pulciņa vadītāja. 

Šajā numurā: 

# skolas simbolika 

# Mūsu skolas piektklasnieki un kura skolotāja ir „The 
best skolotāja ever”? 
# Ko mēs par viņām nezinām? – intervijas ar 
skolotājām 

# Karjeras nedēļas darbi 

# radošā lappuse – veltīta Latvijas simtgadei 

 

 

 

Evika Ulmane, es mācos 5.a 
klasē, man ir 11 gadi. Brīvo 

laiku es pavadu, ejot 
mūzikas skolā. Es piedalos 

skolas avīzē, jo man 
vienmēr paticis rakstīt un 
interesēties par dažādiem 
notikumiem. Esmu skolas 

avīzes redaktore.  
 

Dace Susekle, esmu latviešu valodas un 
informātikas skolotāja. Veidoju skolas 
avīzi arī agrāk. Brīvajā laikā patīk būt 

dabā, lasīt grāmatas, fotografēt. 
Domāju, ka mums ir brīnišķīga avīzes 

komanda! 
 

Keita  Āmare. Man ir 11 gadi. Brīvajā 
laikā es spēlēju klavieres, jo tas ir 
mans hobijs. Es piedalos  avīzes 

pulciņā, jo man patīk rakstīt un veikt 
dažādas intervijas kā īstam 

žurnālistam.  
 

Megija  Zeiberga. Man ir 11 gadi, es mācos 
5.klasē. Brīvajā laikā es dejoju tautiskajās dejās. 
Skolas avīzē  es  piedalos, jo man patīk aptaujāt 

skolēnus un apkopot rezultātus.  
 

Paula Šteina. Man ir 11 gadi 
un es mācos 5.a klasē. 

Brīvajā laikā es dodos uz 
volejbola treniņiem. Skolas 
avīzes pulciņā es pieteicos, 

jo man ļoti patīk rakstīt, 
pētīt, strādāt komandā!  

 



 

Skolas jaunais karogs – dāvana Saldus 

pamatskolai  un labais darbs 

Latvijas simtgadē 

  

 

 

 
Sadarbībā ar 

nodibinājumu “Cemex iespēju 
fonds” 2017./2018. mācību 
gadā tika realizēts projekts 
“Būsim lepni”, kas veltīts 
Latvijas simtgadei. Projekta 
rezultāts ir jauns skolas karogs. 
Projektu uzrakstīja 
skolotāja Linda 
Kuskova, viņa arī ir 
karoga idejas un 
skices autore. 
Karoga darināja ir 
tekstilmāksliniece 
Baiba Rītere; 2018. 
gada maijā to iesvētīja mācītājs 
Uldis Gailītis. Par projekta 
aktivitātēm var izlasīt skolas 
mājas lapā 
www.salduspamatskola.lv. Bet 
šoreiz par karoga ideju.  

Krāsu nozīme: Sarkanie 
toņi simbolizē mūsu skolu, kā 
rakstījusi absolvente Aija 
Melbārde: “Skola – mana 
pirmā, sarkanā”. Tā celta no 
sarkanajiem ķieģeļiem un ir 
viena no skaistākajām ēkām 
Saldū. Sarkanā ir arī asins krāsa 
– dzīvības simbols. Tā simbolizē 

nerimtību, kustību, tos spēkus, kas cilvēkiem liek atkal atdzimt. Šī krāsa 
simbolizē drosmi, cīņu un uzvaru. Tās devīze ir  nekad neapstāties! Sarkanā 
krāsa iedvesmo un dod spēku turpināt aizsākto darbu. Tās pozitīvais 
aspekts – līderība, neatlaidība, cīņa par savām tiesībām, dinamiskums, 
atzinība, atdzimšana, pateicība. Dzeltenie toņi  simbolizē sauli, gaismu. 
Mūsu katra gaisma ir mūsu zināšanas. Dzeltenā krāsa simbolizē prieku un 
pacilātību. Tā ir saules, siltuma, optimisma un enerģijas krāsa. Dzeltenā ir 

intelekta krāsa, kas sevī ietver transformācijas 
spēku. Tā ir kā ceļš no neapzinātā uz apzināto. 
Šī krāsa cilvēkam palīdz izprast un sasniegt gan 
garīgas, gan materiālas vērtības. Tā ir ļoti 
aktīva un radoša krāsa, kas palīdz koncentrēt 
spēku un uzmanību vēlamajā virzienā, lai 
varētu sasniegt mērķi. Dzeltenās krāsas 
dažādie toņi norāda uz tieksmi pēc neatkarības 

un uztveres horizonta paplašināšanas. Šī krāsa liecina arī par cilvēka vēlmi 
atrast dzīves jēgu un paplašināt komunikācijas sfēru. Tā attīsta 
komunikabilitāti. Brūnie toņi ir zemes toņi, kas simbolizē praktiskumu un 
harmoniju. Zināšanu sasaisti ar praktisko darbību! Pelēkie toņi  var liecināt 
par kādas vērtīgas rakstura īpašības, zināšanu u.tml. attīstību. Pelēkie toņi 
ir kā pāreja jeb saistviela starp citām krāsām.   

Simbolu nozīme karogā:  Kāpnes simbolizē pacelšanos virsotnē, 
tiekšanās ceļu uz zināšanām, pakāpenisku izaugsmi, pacelšanos citā līmenī. 
Kāpņu pakāpienu skaits var simbolizēt izaugsmes līmeņus un arī zināšanu 
vai apgūstamo mācību, prasmju, īpašību skaitu. Kāpņu augšpusē ir brīva 
telpa ar dzeltenas gaismas atspīdumu, kas liecina, ka skola ir atvērta 
jaunām idejām un izaicinājumiem. Līnijas karoga apakšējā, labajā pusē 
simbolizē grāmatu lapas, zināšanu dažādību.  

Linda Kuskova, projekta vadītāja 
 

 
 

 
 

 

Sarkanā krāsa iedvesmo un dod 

spēku turpināt aizsākto. 

Dzeltenās gaismas atspīdums 

liecina, ka skola ir atvērta jaunām 

idejām un izaicinājumiem. 

Skolas karoga iesvētīšanas dienā. No kreisās: mācītājs Uldis Gailītis, skolas 
direktore Dace Balandīna, tekstilmāksliniece Baiba Rītere, skolotāja Linda 
Kuskova. Foto autore – skolotāja Dace Susekle. 

Skolas karoga iesvētīšanas dienā. Karoga 
asistenti, 9. klases audzēkņi: Una Šlisere, 
Markuss Šēfers, Paula Strautmane. Foto autore -
skolotāja Dace Susekle. 

http://www.salduspamatskola.lv/


5.klašu skolēnu domas par jauno klasi un klases audzinātājām! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inguss:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Inguss: Mana skolotāja ir laba, jo es tā teicu.  
Patrīcija Anna: Prot matemātikā labi izskaidrot, tā ka 
es visu saprotu. Ceru, ka skolotāja Linda mācīs mūs 
līdz 9.klasei. 
Evelīna: Mana skolotāja ir visforšākā skolotāja 
pasaulē. 
Keita: Ļoti forša, jo viņa jau septembrī mums 
noorganizēja ekskursiju. 
Oskars: Viņa ir jauka, priecīga, nav īgna un vienmēr 
smaidīga. 
Megija: Mūsu skolotāja ir jautra, labsirdīga, mīļa. 
Viņa ļoti labi iemāca matemātiku. 
Mareks: Jautra, saprotoša, laba, īsāk sakot, „The best 
skolotāja ever”. 
Diāna: Mūsu skolotāja ļoti aktīva, kopā ar mums 
sporto un atbalsta mūs visus. 
Reinis: Mūsu klases skolotāja ir saprotoša un 
pacietīga. 
 

Patrīcija: Skolotāja ir moderna un, ja ir nepieciešams, tad 
aizrāda klases puišiem.  
Amanda: Smaidīga, mīļa, labestīga. 
Līva: Ir savs viedoklis, mīļa, kad uzvedamies kārtīgi, 
stingra, kad uzvedamies traki. 
Sandra: Ir mīļa, gudra, māca angļu valodu. Viņa pajautā, 
ko tu gribi, un uzklausa tavas domas. Viņa dažreiz ir 
dusmīga, bet tas tad, kad mēs viņu sadusmojam. 
Aleksis: Viņa katru dienu ir priecīga. 
Kate: Jauka, saprot jokus, labi prot pastāstīt par tēmu. 
Fricis: Mīļa, laipna, gudra un izpalīdzīga. 
Eduards: Mūsu jaunā klases audzinātāja ir forša, jo viņa 
grib arī braukt  vairākās ekskursijās. 
Alise: Mūsu klases audzinātāja ir ļoti jauka, laipna un 

stingra, kad vajag. Skolotājai nepatīk, ka mēs skaļi 

runājam savā starpā. Tas taču nevienam nepatīk! Mūsu 

skolotāja ir labākā! 

Kā 5.b klases skolēni  raksturo savu klases  
audzinātāju – angļu valodas skolotāju  

Ivetu Dūčmani! 
 

Kā tu jūties 5. klasē kopā ar jaunajiem 
klasesbiedriem? 

Samanta: Es jūtos labi, jo ir jauni draugi, ar kuriem 
kopā forši laiku pavadīt. 
Evika: Man bija liels satraukums, vai es varēšu 
iejusties jaunajā klasē, bet tagad viss ir kārtībā. 
Rūdis: Labi un jautri, jo es viņus esmu iepazinis un 
sācis draudzēties. 
Ralfs: Es 5. klasē ar jauniem skolēniem jūtos forši. 
Oskars: Labi, jo neviens nestrīdas un nekaujas. 

Kā tu jūties 5. klasē kopā ar jaunajiem 
klasesbiedriem? 

Elizabete: Es jūtos labi, jo visi ir draudzīgi, nav kā  
mums likās. Sākumā likās šausmīgi, bet tā nav. 
Adrians: Bet ir labi, jo esam draudzīgi. 
Annija: Es jūtos labi savā klasē, jo man ir ar ko 
draudzēties un arī ar ko parunāt. Viņi mani 
iedvesmo būt jautrai un atraktīvai. 
Alise: Neviens nevienu neienīst. Es uzskatu, ka mēs 
esam draudzīgi un labs kolektīvs. 
Markuss: 5.klasē ir labāk, jo mēs skaitāmies pie 
lielajiem. 
Līva: Esam draudzīgi, skaļi, ar savu viedokli, kuru 
nebaidāmies izpaust. Mums visiem ir labas sekmes. 
Fricis: Es jūtos labi, jo visi izpalīdz un visi ir 
draudzīgi. 
Eduards: Es jūtos ar jaunajiem klasesbiedriem labi, 
jo visi tur ir gudri un forši draugi. 

Informāciju par piektajām klasēm apkopoja  
Evika Ulmane, Paula Šteina, Megija Zeiberga, 

Keita Āmare. 

100 vingrojumi Latvijai. Foto autore – skolotāja 
Linda Kuskova 

Kā 5.a klases skolēni  raksturo savu klases  
audzinātāju – matemātikas skolotāju  
Lindu Kuskovu! 
 



 

Intervija ar 5.a klases audzinātāju,  

matemātikas skolotāju Lindu Kuskovu 

 

Raksturojiet, lūdzu, savu audzināmo klasi! 
Atraktīvi, aktīvi, dzīvespriecīgi, mērķtiecīgi, 
zinātkāri...vienā vārdā VISLABĀKIE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā? Par juristi! 
Kāpēc Jūs izvēlējāties skolotājas profesiju? Lai 
palīdzētu citiem. 
Ko Jūs darāt brīvajā laikā? Veltu laiku ģimenei un 
kopā apceļojam Latviju! 
Vai Jums ir kāds vaļasprieks, par ko Jūs gribētu 
pastāstīt? Radīt prieku ģimenei. 

 
 
 
Kādas ir Jūsu labākās atmiņas no skolas laika? Par 
to, cik saliedēta bija mūsu klase un kā mēs 
vienmēr viens otru aizstāvējām un atbalstījām.  
Kāds ir Jūsu mīļākais gadalaiks, kāpēc? Ziema, jo 
tā saistās ar ģimenes kopā pavadīto laiku, siltu 
tējas krūzi, sniegavīriem, ragaviņām un prieku! 

 

Intervija ar 5.b klases audzinātāju,  

 angļu valodas skolotāju Ivetu Dūčmani 

 

 
Raksturojiet, lūdzu, savu audzināmo klasi! Burvīgi, aktīvi, jautri, 
zinoši, reizēm nepaklausīgi, bet viennozīmīgi paši labākie un 
mīļākie! Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā? Par skolotāju. Ko Jūs 
darāt brīvajā laikā? Daudz brīvā laika aizņem skolas lietas - darbu 
labošana, gatavošanās stundām u.c. Bet,  ja paliek brīvs brīdis, patīk 
palasīt kādu labu grāmatu. Vai Jums ir kāds vaļasprieks, par ko Jūs 
gribētu pastāstīt? Man patīk rokdarbi. Kādas ir Jūsu labākās 
atmiņas no skolas laika? Skolas laiks bija interesants. Atceros 

kopīgos pasākumus, 
ekskursijas, nometnes. 
Kāds ir Jūsu mīļākais 
gadalaiks, kāpēc? Mans 
mīļākais gadalaiks ir vasara. 
Tad viss zied, smaržo, spīd 
saulīte un ir silts. 

 

# Mīļākā grāmata – R.Rors “Mīlestības ceļš” 

# Mīļākā filma – „Ziemassvētku jampadracis” 

un „Klikt” (Click) 

# Iecienītākais TV raidījums – Tēta nedienas 

# Ēdienu TOP 3 – ananāss, apelsīns, zefīri 

# Iecienītākā mūzika – Country folk (kantrī), 

popmūzika 

# Mīļākie ziedi - lefkojas 

 

Foto no sk. Lindas arhīva. Kopā ar klases 

audzēkņiem spēlē tenisu 

# grāmatas – detektīvromāni angļu valodā 

# filma – „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”  

# Iecienītākais raidījums – Es mīlu Tevi, Latvija! 

# Ēdienu TOP 3 – ogas, saldējums, biešu zupa 

# Iecienītākā mūzika – mainās atkarībā no 

noskaņojuma 

# Mīļākie ziedi – maijpuķītes, puķuzirņi, rozes 
 

Angļu valodas kabinetā - Foto autore 

sk. Dace Susekle 

Intervēja Paula Šteina, Evika Ulmane 



 

Gada skolotāja Saldus pamatskolā 
2017./2018. m.g. – angļu valodas 

skolotāja Evita Dureika 
 

Jūs esat izvirzīta par gada skolotāju. Kā Jūs 
jūtaties? 
Jūtos pārsteigta, negaidīju, ka kolēģi mani izvirzīs. 
Jo es daru darbu, kurš man patīk. 
Kas Jūs iepriecina skolas ikdienā? 
Mani  iepriecina skolēni, viņu zinātkāre un sasniegumi, 
protams, arī kolēģi. 

Kāds pēc Jūsu domām ir ideāls skolēns? 
Ideāls skolēns ir tāds, kurš visu dara tieši tik daudz, cik 
spēj un var. 

Vai mūsu skolā tādi ir? 
Mūsu skolā ideālu skolēnu ir vairums. 
Jūs esat iesaistījusi mūsu skolu divos 
starptautiskos projektos. Cik daudz laika tas Jums 
ir prasījis?  
Projekti paņem gan manu  brīvo laiku, gan darba laiku. 
Mans darbs, tāpat kā jebkuram citam skolotājam, 
nebeidzas, izejot pa skolas durvīm. Bieži strādāju 
brīvdienās un naktīs.  

Ar kādām grūtībām ir jāsastopas projekta 
vadītājam skolā?  
Projekta vadītājam ir jāprot saplānot darbus un sadalīt 
pienākumus, jo projektu darbs nav viena cilvēka, bet 
komandas darbs. Šad un tad saskaros ar skolēnu 
bezatbildību un neizdarību.  

Kāds ir skolēnu ieguvums starptautiskos 
projektos? 
Uzskatu, ka neviena mācību stunda un teorētiskās 
zināšanas neatsver skolēnu ieguvumu projektos, sākot 
jau ar lidojumu un beidzot ar situācijām, kurās skolēnam 
jābūt gatavam komunicēt ar jebkuru cilvēku no citas 
valsts. Protams,  skolēni iepazīst arī citu tautu kultūru, 
tradīcijas, sadzīvi. Dalība projektos skolēniem liek 
saskarties ar reālām dzīves situācijām. 
Ko Jūs novēlētu mūsu skolas skolēniem? 
Es novēlētu skolēniem izmantot un novērtēt visas 
iespējas, ko viņiem piedāvā, jo atteikties kaut ko darīt 
var vienmēr, bet ne vienmēr tev tiks dota otra iespēja 
izdarīt to, ko varēji. 

Vai ir kaut kas, ko Jūs vēl gribētu pateikt? 
„Darbs pagaidīs, kamēr jūs rādāt bērnam varavīksni, 
taču varavīksne negaidīs, kamēr jūs darāt darbu.” Tāpēc 
aicinu ikvienu kolēģi rādīt saviem skolēniem 
varavīksnes, kamēr tās ir pie debesīm.  

Skolotāju intervēja Paula Šteina, Evika Ulmane 
 

 

Skolotājas uzrakstītie Erasmus+ projekti 
skolēniem:“C.L.I.L. – Creativity, Learning, Inspiration 

and Language”- „Radošums, mācīšanās, iedvesma un 
valoda”. 

Darbības laiks – 01.09. 2017. – 31.08. 2019. 
Galvenā tēma – inovatīvs veids svešvalodu apguvei, 
integrējot to citos mācību priekšmetos – CLIL metodikas 
izmantošana mācību un mācīšanās procesā. Dalībvalstis 
– Somija, Spānija, Polija, Čehija, Latvija. 
 
“En un entornoamable, aprendemos y somos mejores” - “Draudzīgā 
vidē mācīties vislabāk”. 
Darbības laiks –01.09. 2017. – 31.08. 2019. 
Galvenā tēma: iekļaujošās izglītības aktivitāšu apzināšana un 
praktizēšana skolas vidē un sabiedrībā, draudzīgas līdzāspastāvēšanas 

principu ieviešana gan starp 
skolēniem, gan pedagogiem, 
gan skolēniem un pedagogiem. 
Dalībvalstis: Spānija, Horvātija, 
Latvija. 



 

No 8. līdz 12. oktobrim visā Latvijā, arī Saldus pamatskolā 

noritēja Karjeras nedēļa. Tai gatavojāmies jau iepriekš, jo uz diviem 

novada pasākumiem bija jāizvirza pārstāvji no skolas. Skolēni rakstīja 

pārdomu darbu „Mana sapņu profesija” un „Mana dzīve pēc 20 

gadiem”. Pirmdien, 8. oktobrī, astoņpadsmit 7.-9. klašu skolēni 

līdzdarbojās novada pasākumā „Tavs karjeras skrejceļš” Saldus 

vidusskolā. Skolēni tikās ar Ielu vingrošanas biedrības šova komandas – 

„Street Warriors” pārstāvjiem, Karjeras komandas koordinatoriem un 

apmeklēja Karjeras busiņu. Tikšanās laikā ar „Street Warriors” 

pārstāvjiem jaunieši diskutēja par motivāciju, uzdrīkstēšanos, aktīvu un 

veselīgu dzīvesveidu, noskatījās nelielu paraugdemonstrējumu šovu. 

Karjeras busiņā ar virtuālajām brillēm varēja aizceļot uz sev tuvu 

profesijas nozari. Savukārt, karjeras komanda skolēnus iesaistīja 

atraktīvā uzdevumā, kura mērķis bija izpētīt, kādas prasmes 

nepieciešamas ārsta, pavāra un IT speciālista profesijā; skolēniem bija 

jāpamato savs viedoklis, kāpēc konkrētas prasmes ir nepieciešamas.  

3.-6. klašu skolēnu pārstāvji novada pasākumā „Tavs karjeras 

skrejceļš sākumskolā” iepazinās ar šuvēja profesiju, izzinot, kas 

īpaši jāzina meistaram, lai uzšūtu tērpus lidojumam un izpletņlēcējiem. 

Paši piedalījās karameļu 

veidošanas darbnīcā un 

uzzināja, kas jāzina pirms 

došanās uz darba interviju un 

kā sevi pārstāvēt darba 

devējam. Skolā 1.-4. klašu 

skolēniem notika nodarbības 

“Skats caur stiklu”, kuru 

laikā skolēni iepazinās ar stikla 

pūtēju profesiju, vēroja 

paraugdemonstrējumus un 

varēja izmēģināt stikla pūtēja 

darba specifiku. Skolēni 

uzzināja, ka svarīgākā īpašība 

stikla pūtēja profesijā ir 

pacietība. Pasākums notika ar 

ESF projekta “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” atbalstu.  

 Konkurss par karjeru 
5.-6. klasēm. 

Trešdien, 10. oktobrī, 5.-6. klašu skolēni sacentās 
ne tikai zināšanās par karjeras jautājumiem. 
Viens no grūtākajiem uzdevumiem bija atstāstīt 
tekstu par kādu cilvēku, kuram ir saistība ar mūsu 
skolu. Dalībnieki un līdzjutēji daudz ko uzzināja 
par mūsu skolas absolventiem – Līgu Zeļģi un 
Andri Akermani un skolas direktoriem – Miķeli 
Heringu un Daci Balandīnu. Komandu kapteiņu 
uzdevums bija stāstot nosaukt 10 atslēgas 
vārdus.  

 

Trīs atslēgas vārdus izdevās uzminēt 5.a klases 
komandai, divus – 6.a klasei. Kopvērtējumā 5.a 
klase ar diviem punktiem apsteidza 6.a klasi, 
izcīnot konkursā 1.vietu. 2. vietā ierindojās 6.a 
klase, 3. vietā – 6.b klase, bet 5.b klasei 4.vieta. 
Līdzjutējiem bija jāatmin profesija pēc nolasītā 
apraksta.  Viens no secinājumiem pēc konkursa 
skolēniem jāmācās klausīties, izvērtēt dzirdēto 
un jātrenē atmiņa. Kopumā visi saņēma daudz 
pozitīvu emociju un uzzināja ko jaunu. Dace 
Susekle, direktores vietniece. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.b klase iepazinās ar dažādām 
profesijām. Skolēni mājās pētīja 
vecāku profesijas. Tuvāk iepazinās ar 
zobu higiēnista profesiju, tiekoties  ar 
Ivetu Garozu. Noklausījās interesantu 
un pamācošu lekciju par zobu pareizu 
kopšanu. Klasē veidoja kolāžu par 
skaistu smaidu un baltiem zobiem.  

Klases audzinātāja Linda Līce-Līcīte. 

5.a klase apmeklē Saldus novada 
domi. 

Iepazināmies un paši redzējām, kā  
notiek domes darbs. 
    Mēs uzzinājām, ka Saldus domes 
priekšsēdētājs bērnībā ir vēlējies kļūt 
par izmeklētāju vai autobusa šoferi, ka 
par deputātu var kļūt no 18 gadu 
vecuma. Izrādās, ka mēs Saldus domes 
darbā varam iesaistīties caur skolēnu 
padomi. Uzzinājām, ka Saldus novadā 
kopā strādā 1500 deputāti. 
    Iepazinām Saldus domes darba 
specifiku, Saldus domes plānus 
nākotnei un to, kā notiek Saldus 
domes sēdes. 
    Mums tiešām ir liels prieks, ka 
mums pastāstīja par domes darbu un 
iepazīstināja ar to. Paldies domes 
priekšsēdētājam Mārim Zustam par 
mums veltīto laiku! 

Evika Ulmane, 5.a klases skolniece 
 

7.a klase dodas nogaršot „Gotiņas” un iepazīt valsts 
policijas darbu. 

Uzzinājām: Kādas profesijas cilvēki strādā uzņēmumā, kāda 
izglītība nepieciešama, kāda ir darba specifika, kādas ir 
nepieciešamās prasmes, iemaņas, zināšanas, īpašības attiecīgajā 
darbā. Kādas var būt mūsu darbības sekas – kā tas var ietekmēt 
mūsu nākotni, veselību.  
Iepazinām: Profesiju specifiku, darbinieku pienākumus, attīstības 
iespējas. Policijas struktūrvienību darba specifiku. Nepieciešamo 
aprīkojumu, darba inventāru. 
Atziņas:  
Katra mūsu darbība var ietekmēt mūsu nākotni, tai skaitā, darba 
iespējas dažādās jomās. Saldus „gotiņas” ir visgaršīgākās 
„gotiņas”! Interesanta diena! 

Klases audzinātāja Lāsma Rumpe. 
 
 
 

 

 

7.b klases skolēni ir asistenti 
skolotājiem 

Karjeras nedēļas noslēguma dienā 
mūsu klases skolēniem bija jābūt  par 
palīgiem sāķumskolas skolotājiem, tā 
ka pilnā mērā uz savas ādas 
izbaudījām, ko nozīmē būt skolotājam. 
Uzzinājām: kā strādā bibliotēkā, kā 
darbojas sonogrāfs, kādi ir skolas 
medmāsas pienākumi un ko dara 
vecmāte. Iepazinām: skolotāja darbu, 
cik grūti ir vadīt stundas, cik grūti ir 
„savākt” bērnus. Atziņas: Būtu forši 
vēl kādu reizi darboties par skolotāju 
palīgiem. Viss bija perfekti. Man ļoti 
patika būt skolotājai. Daudz jaunu 
pazīšanos jaunākajās klasēs. 
Interesanti un vērtīgi pavadīta diena.  

Informāciju apkopoja 7.b klases 
audzinātāja Ruta Tuča. 

 

9.a klases skolēni iepazina, kādas darba iespējas ir Saldus pilsētā 
šādos uzņēmumos: Saldus novada domē,  SIA „Karlsberg” un SIA 
„Norplast”.  Uzzinājām, kādus darbiniekus un ar kādām prasmēm 
sagaida šo uzņēmumu darba devēji. Anita Raude, 9.a kl. 
audzinātāja.  
 

Pasākumi un aktivitātes klasēs 



 

 

1.a klase Karjeras dienā devās iepazīties ar 
dažādām profesijām. Noskaidrojām, kādas 
profesijas ir Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un 
mākslas muzejā. Uzzinājām par prasmēm, kas 
nepieciešamas muzeja darbiniekiem. Muzeja 
krātuvē redzējām, kā tiek kārtotas un glabātas 
dažādas lietas. Mums parādīja neparastu 
dzēšgumiju ar slotiņu - tādas tagad vairs 
neražojot. Sapratām, ka tas, kas šobrīd ir ikdiena, 
pēc laika jau būs vēsture. SIA "Dr. Attekas 
privātpraksē" iepazināmies gan ar profesiju ārsts-
radiologs, gan dzirdējām daudz dažādus svešus 
vārdus, kurus Miķeļa tētis mums izskaidroja, gan 
iepazināmies ar sonogrāfijas iekārtu, kurā 
redzējām cilvēka asinsvadus dažādās krāsās, gan 
redzējām un dzirdējām cilvēka sirds pukstus, 
redzējām cilvēka ribas. Klasē mums ir sirds 
fotogrāfija, izdrukāta no sonogrāfa aparāta, to  
varēsim salīdzināt ar bildi grāmatā.  Ārsta 
radiologa profesija bērnos izraisīja patiesu 
interesi. 1.a klases audzinātāja Rasa Štromane.  

3.b klases skolēni Karjeras nedēļas laikā 
iepazinās ar skolas tehnisko personālu -  pavāru, 
skolas saimnieku, medmāsu, dārznieci, apkopēju - 
un viņu darba pienākumiem. Izpētīja savu  
vecvecāku nodarbošanos un to,  cik mūsdienās 
pieprasītas ir šīs profesijas. Iepazina sevi, 
izmantojot interesantus testus, pētīja savas stiprā  
s un vājās puses. Katrs izveidoja kolāžu „Mana 

nākotnes profesija”. Mācību gada laikā turpināsim 
iesākto  pētniecisko darbību, jo profesiju ir daudz, 
un tās izvēle ir nopietns un atbildīgs solis. 3.b 
klases audzinātāja Inga Ābelniece. 

2.b un 3.a klase iepazīst skolas medmāsas 
profesiju. Izrādās, ka medmāsiņai ir otra profesija, 
viņa ir vecmāte. Skolēni uzzināja, kas ir šī profesija 
un kādi ir tās pienākumi. Skolēni nonāca pie 
atziņas, ka jebkura profesija var būt tieši tava 
nākotnes profesija. Jebkurš cilvēks var kļūt par ko 
vien vēlas, ja vien viņš „iedegas” par savu sapni un 
dara visu iespējamo, lai to sasniegtu. 3.a klases 
audzinātāja Līga Ķetlere. 

4.a klases skolēni iepazinās ar Saldus Sporta 
skolas vieglatlētikas treneres, fizioterapeites 
Lauras Priednieces darbu, jo daudz skolēnu 
nodarbojas ar sportu. Uzzinājām, ka fizioterapeites 
darbā L. Priedniecei palīdz treneres darbā iegūtās 
zināšanas.  Mums bija iespējas apskatīt visu, kas 
atrodas stadionā un tur atrodošajās ēkās. Varējām 
iejusties arī sporta komentētāja lomā. Piedalījāmies 
īsajā vieglatlētikas treniņā, izmēģinājām dažus no 
vieglatlētikas inventāriem, pildījām daudzveidīgus 
vingrinājumus trenažieru zālē.  Klasē ir skolēni, kuri 
nākotnē grib kļūt par treneri, profesionālu 
basketbolistu, mākslas vingrotāju, fizioterapeitu. 
Arī tiem, kas ar sportu ir uz “Jūs”, ekskursija patika, 
un visās aktivitātēs piedalījās ar prieku. 4.a klases 
audzinātāja Aiva Greitāne.

 

2.a klases skolēni devās uz pilsētas bibliotēku iepazīties ar 
bibliotekāra profesiju. Skolēni noskatījās nelielu, bibliotekāres 
sagatavotu skeču no grāmatas “Mazā raganiņa”, tādējādi radot 
interesi arī par lasīšanu. Mazā raganiņa bija pagatavojusi īpašu 
burvestības tēju, lai skolēni kļūtu zinātkārāki, paklausīgāki un 
rastos interese lasīt. Radošā nodarbībā katrs pagatavoja savu 
īpašu raganas slotiņu. Uzzinājām, ka bibliotēkā var ne tikai atrast 
kādu interesantu grāmatu, bet arī lietderīgi pavadīt laiku un 
piedzīvot brīnumainus un neaizmirstamus mirkļus. Iepazinām 
bibliotekāra darba pienākumus: palīdzēt lasītājam izvēlēties 
grāmatu, konsultēt par bibliotēkā pieejamo informāciju, atbalstīt 
un iedvesmot lasītājus. Atziņa: Bibliotēka – tā ir labo sajūtu vieta! 
Vieta, kur katrs var iegrimt grāmatu pasaulē. 2.a klases 
audzinātāja Judīte Ukavica. 
 

 

 

Pasākumi un aktivitātes klasēs 

7.b klases skolēns Roberts Vītols darbojas kā 

skolotājas asistents pie 2.a klases. 



Pašpārvaldē 

16.oktobrī Saldus BJC Jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centrā 

„Šķūnis” norisinājās šajā mācību gadā pirmais Saldus novada skolu 

pašpārvalžu seminārs. Tam radoša tēma - „Ideju ģenerēšanas metožu 

labirints” – izmēģinājām dažādus interesantus veidus, kā ģenerēt 

idejas pasākumiem un aktivitātēm. Iegūtās zināšanas noderēs 

pasākumu plānošanā savā klasē un skolā. Pirmajā reizē notika 

pašpārvaldes skolēnu iepazīšanās. Saldus pamatskolu pārstāvēja 8 

skolēni. Veidojām grupas un apspriedām pašpārvaldes darbu un 

nozīmi. Tāpat bija arī rotaļas. Bija jāpilda dažādi atjautības uzdevumi. 

Visi bija draudzīgi, un kopā 

bija jautri. Noslēgumā visus 

cienāja ar sulu un gardumiem 

no „Miko”. Ar nepacietību 

gaidīsim nākamo tikšanos 

novembrī. Patriks, Saldus 

pamatskolas 5.a klases 

skolēns. 

 

 

Saldus pamatskolas 5.-9. klašu koris – koncerta „Latvijas gadsimts” dalībnieks 

 

Latvijas simtgades priekšvakarā - 2018. gada 9. 

novembrī "Arēnā Rīga" notiks viens no Latvijas 100-

gades svinību centrālajiem notikumiem - unikāls 

dižkoncerts "Latvijas gadsimts". Koncertuzvedumā 

piedalīsies Latvijas populārākie dziedātāji un 

aktieri, apvienotais Latvijas skolu jaunatnes 

kopkoris un  orķestris. Mūsu skolas koris jau no 

pavasara gatavojas un mācās dziesmas. Par šo 

lielisko iespēju piedalīties Latvijas valsts simtgades 

koncertā paldies mūzikas skolotājai Ivetai Loginai. 

6. novembrī dosimies jau uz pirmo mēģinājumu. 

Foto un teksta autore Dace Susekle. 

  



Skolēnu radošo darbu un domu 

lappuse  

  

Sofija Kaļmuka, 7.b klase 

Latvija ir tikai mūsu! 

Latvija ir mana, tava, 
Īsāk sakot – mūsējā. 
Mums tā ir visstiprākā, 
Krāšņākā un raibākā. 

Latvijā mēs dzīvojam, 
Izaugam un strādājam; 
Mums tā ir visdārgākā, 
Protams, arī labākā. 

Latvija būs mūsu sirdīs 
Šodien, rīt un aizparīt. 
Neskatoties uz neko 
Pat, ja būšu tālu prom. 

Paldies sakām Latvijai 
Par labāko un skaistāko: 
Tumšām naktīm, gaišām 
dienām, 
Laiku, kad ir labi mums! 

Dženifera Rieksta, 7.b klase 

Valoda 

Reiz tecēja tā upe, 
Par kuru sauca Re, 
Jo tajā senā laikā 
Vien skaļā mēlē klaigā. 

Ap upi apbūvēja mājas, 
Bet kaimiņu runas prasmes vājas, 
Tādēļ lai jautrāk visiem it 
Tie valodu sāk domāt skriet. 

Vispirms tie upi par Daugavu sauc, 
Pēc tam tiem vārdu dot mājām ļauts. 
Mājām par vārdu tie Rīgu dod, 
Bet pārējās zemes par Latviju saukt prot. 

Kad valodu ļaudis izdomāja, 
Tiem atliek valodai dot vārdu, 
Bet nevar izdomāt ne kādu, 
Galu galā sauc valodu par latviešu valodu! 

Kitija Kravinska, 7.b klase 

Latvija  

Latvija viskošākā, viszaļākā, 
Kur pasakaini meži gaida mūs. 
Latvija viskrāšņākā, 
Kad rudens krāsās krāsojas. 

Latvija, Tu pārsteidzoša, 
Mainīga un apbrīnoša 
Ik katrā gadalaikā savādāka 
Ar to tu man tik mīļa! 

Latvija, ko ieskauj jūras plašums, 
Kas ir tik vilinoša, 
Kas spēj būt mierīga un rāma, 
Bet reizēm brāzmaina un barga. 

Latvija, kur augu es 
Kā ūdensroze ezerā. 
Latvija vismīļākā, 
Tu mana dzimtene! 

Roberts Vītols, 7.b klase 

Mana dzimtene 

Sveika, mana Latvija, 
Tu man esi tā skaistākā. 
Tu man esi tā mīļākā 
Kā tāds atplaucis rožu dārzs. 

Tavi plašie meži 
Kā atplestas rokas. 
Tavas mierīgās upes 
Kā tava sirsniņa. 

Latvija man brīva 
Kā latviešu dvēsele. 
Lapas rudenī tev krāsainas 
Kā mākslinieka prāts. 

Ziemiņa tev vēsa, vēsa 
Kā saldumiņa saldumiņš. 
Vasara tik silta 
Kā pirtiņa vakarā. 

Ņikita Auziņš, 7.b klase 

Valoda 

Mana zeme ir maza, bet mīļa 
Kā māmiņas smaids no rīta., 
Kā tēta glāsts pirms gulētiešanas. 
Mana zeme ir maza, bet skaista. 

Kā saulīte, kad noriet un uzaust, 
Kā puķīte ziedā kad veras. 
Mana zeme ir maza, bet mūžīga, 
Kamēr es atceros to. 

Manas mājas – tā ir Latvija. 
Tā ir zeme, kurā dzīvoju. 
Un ceļojot es domāju 
Manas mājas - tā ir Latvija! 

Kur laukos gotiņas ganās, 
Kur zivtiņas Gaujā peld. 
Latvija – tās ir manas mājas. 
Manas un vienīgās. 

 

Kāpēc ir labi dzīvot Latvijā? 

Ir labas skolas, skolotājas saprotošas, apkārtne ir skaista un 

krāsaina, cilvēki ir jauki un gatavi vienmēr izpalīdzēt. 

Latvijā dzīvo visjaukākie cilvēki, un šeit ir visskaistākās 

ainavas. 

Skaistākās vietas Latvijā? 

Cieceres ezers, Latvijas meži, Rīga un 

Brīvības piemineklis, Ventspils, 

Vēverlejas, jūra. 



 

Skolēnu radošo darbu un domu 

lappuse  

  
Kristers Čunka, 7..b klase 

Zem kļavu lapām, zem priežu adatām asām 
Cilvēki mieru un spēku rod. 
Virs kļavu lapām un priežu galotnēm garām 
Latvija cilvēkiem stiprumu dod. 

Nāca grūti laiki, 
Bija ļoti spraigi: 
Gaisā plīvoja tvaiki, 
Nebija nemaz maigi. 

Ātri zuda, ātri krita 
Mūsu mīļā, dzimtā vieta. 
Citiem laiks šis viegls šķita 

Citiem bija jāmeklē vieta cita. 
Tautas dēli stipri bija 
Sarkaniem vaidziņiem 
Atdot zemi citiem lika 
Pie savas zemes atpakaļ tika. 
 

Denīze Dēnava, 7..b klase 

Mūsu Latvija 

Mūsu Latvijai šogad 100 paliek, 
Pie sienām karogus piekariet. 
Lai plīvo sarkanbalt sarkanais 
Karodziņš jaukais un samtainais. 

„Dievs, svētī Latviju” dziedāsim mēs, 
Pilsoņi brīvību zemītē sēs. 
Debesīs salūtu šausim 
„Par brīvu Latviju!” kopā mēs sauksim. 

„Tēvzemei un brīvībai” visi mēs teiksim, 
Latvijas simtgadē Latviju sveiksim. 
Karogi plīvos, himna skanēs. 
Latvijai sirsniņa pukstēs un drebēs. 

Mūsu Latvijai šogad 100 paliek, 
Pie sienām karogus piekariet. 
Mūsu Latvijas karogs lai plīvo, 
Godinām mūsu Latviju mīļo. 

 

Kas ir Latvijas vērtības? 
Tautas tradīcijas, mūzika arhitektūra un dizains. 
Manuprāt, Latvijas vērtības ir valsts valoda, tās 
iedzīvotāji un tautieši, kas vienmēr būs gatavi iet 
cīnīties un krist par to. 
Patriotiski iedzīvotāji, himna, karogs, tautas vienotība, 
ticējumi, Dziesmu un deju svētki. 
Droša vide un jaukie ļaudis. 
Manuprāt, Latvijas vērtības ir zaļums un skaistums. 
Daba, jūra, cilvēki. 

Es novēlu Latvijai! 
Lai katra diena ir skaistākā un nezaudē savu dabas 
varenību un skaistumu! 
Nostiprināties politikā, augt un attīstīties! 
Es novēlu Latvijai būt tīrai un zaļai, lai cilvēki, kuri dzīvo 
Latvijā, savāc atkritumus, ja tos redz. 
Lai LATVIJA ir draudzīga vieta un ar labiem sasniegumiem. 
Lai tu paliec tik skaista kā vienmēr, lai paliek krāšņie rudeņi 
un vasaras siltums, arī ziemas sniegs. 
Lai mūsu tēvzeme Latvija neciestu nelaimes un paliktu 
brīva un neatkarīga. 
Lai Latvija ir stiprāka un labāka par citām valstīm. 
Novēlu palikt tikpat zaļai un novēlu, lai cilvēki nebrauc 
prom! 
Novēlu, lai Latvija kļūtu skaistāka un cilvēki, kuri tajā dzīvo, 
nekad neslimo. 
 

Radošos darbus iesūtīja latviešu valodas skolotāja Anita Raude. 

Savas domas par Latviju pauda 7.-9. klašu skolēni. 

Vai tu zini, kas ir Latvijas Institūts? 

Latvijas Institūts (LI) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas ārlietu ministra pārraudzībā. LI darbības 

mērķis ir Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts 

identitāti. Apmeklē LI mājas lapu www.li.lv un izpēti tajā ievietoto informāciju par Latviju. LI uztur Latvijas 

valsts oficiālo informatīvo portālu latvia.eu vairākās valodās ārvalstu auditorijām ar plašu informāciju 

svešvalodās par Latvijas valsti, sabiedrību, vēsturi, kultūru, dabu un ekonomiku. 

 

http://www.li.lv/


 
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts 
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 
Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 
2018. gada septembri, ikvienam mūsu valsts 
skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un 
klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas 
vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās 
inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes 
stāstus. Iniciatīvas atklāšanas pasākumā 6. 
septembrī arī skolēni no mūsu skolas 

piedalījās interaktīvās darbnīcās un varēja 
vērot koncertu “100 Latvijas stāsti 100 
minūtēs”. 
Pasākumi 1.semestrī Saldus pamatskolā: 

 Leļļu kino, filmu studija „Animācijas 
brigāde”. 

 Teātra „Dirty Deal Teatro” izrāde. 
 Nodarbība – spēle „Mūsu Latvijas 

noslēpumi”. 
 Goda teātris „Čomiņi”. 
 Muzikāls stāsts „Olafa Ziemassvētki”. 

 

 Apmeklēsim pasākumus Saldus pilsētā 

11.novembrī – Lāčplēša dienā: 

# 6. klases liek Gaismas ceļu no svecēm plkst. 16:00. 

# plkst. 17:00 pulcējamies Avotu ielā uz Lāpu gājienu. 

 


