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Kolkas pamatskola NR.3 (42), 31.05.2012. Redaktori  –  I.Jostiņa, O.Sproģis, A.Laukšteine 

    

No augstākā punkta, - 
ja skatās uz leju viss citādi 

rādās 
Saule par kapeiku tuvāk un 
zeme, pat vilina mazliet 
Un kāds vēl domā vai drāzties 
tai pretī vai gaidīt ka grūdīs 

Nav jābaidās ne pat mazliet, 
drošības jostas neiesprūdīs 

Kritiens uz sekundēm piecām 
miers var būt līdz debesīm 

Var būt līdz galam tik tālu ka 
negribas domāt 
Un tomēr es lekšu, lai ko arī 
teiktu es lekšu līdz galam 
Un ticēšu rītam un atdošos 
liesmām un salam 
Tev jālec man līdz, viens 
atgriezīsies 

Tev jātic man līdz, lai kur arī 
būtu sapnis piepildīsies, Lec – 

pāri debess malai, lec – pāri 
vientuļām salām,  

Lec – lec, pat ja nezini kur, Lec 
– pāri debess malai ... Lec...Mēs tevi gaidīsim tur! 

Klases audzinātāja Aija Valciņa: „Aristotelis ir teicis, ka "visskaistākais ir taisnība, vislabākais - veselība, 
vispatīkamākais ir sasniegt to, ko katrs vēlas". Lai Jums, devītie, ņemot palīgā gribu, iespējas un veiksmi, viss 
izdodas!” 

Anrijs:  „Es gribu pateikties visiem skolotājiem par kopā pavadīto laiku un atmiņām, kas ir bijušas gan jaukas, gan 
skumjas. It īpaši gribu pateikties bioloģijas skolotājai, jeb mūsu klases audzinātājai Aijai Valciņai par jaukajām 
ķīmijas stundām, kurās mēs metām kāliju ūdenī un taisījām eksperimentus. 

Toms:  „Es šajā skolā esmu ļoti īsu laiku. Kārtīgi nemaz nebiju skolu iepazinis, bet kamēr esmu, šeit man pilnīgi viss 
patika. Vienīgi nepatika konsultācijas, bet ko darīt, ja skola ir jāpabeidz. Man it īpaši patika nodarbības pie skolotāja 
Oskara Sproģa. Viņa sporta stundas bija ļoti aizraujošas.” 

Lāsma:  „Pirmajā klasē likās, ka gads velkas ļoti ilgi, bet, pieaugot lielākai, gads pagāja ļoti ātri. Ekskursijas - tās 
gaidīju kā Ziemassvētku brīvdienas. Ļoti nepatika, ja bija kāds pasākums, kurā jāuzstājas, jo neviens mazajās klasēs 
negribēja tajā piedalīties. Vienīgais, kas no pasākumiem man tiešām patika, ir talkas, jo pēc tam mums bija pikniks.” 

Marta:  „Šī skola man vienmēr saistīsies ar manu klasi. Tā mainījās - kāds gāja prom, kāds cits nāca vietā, bet es 
gribētu pateikt paldies šiem foršajiem cilvēkiem, ka pacieta mani visus šos deviņus gadus. 

Es arī vēlētos pateikt paldies visiem skolotājiem un mūsu audzinātājām, jo bez viņām es nebūtu es. Tomēr 
vislabāk atmiņā man paliks visi nedarbi, joki un jautrie brīži ar manu klasi.  

Paldies par deviņiem burvīgajiem gadiem! 
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Jānis:  „Paldies skolotājiem par pacietību un vienmēr gaidīšanu konsultācijās. Vienmēr atcerēšanos jautrās talkas 
un pasākumus, kurus es neapmeklēju. Cerams, ka nākamajās skolās būs tik labi klasesbiedri un skolotāji, kas tev 
palīdz grūtos brīžos.” 

Anna:  „Bija saulaina diena, kad sāku iet Kolkas pamatskolā. Atceros, ka bija ļoti liels satraukums. Likās, ka lielākā 
daļa pamatskola laika paiet ļoti lēni, taču šogad laiks ir pagājis vēja spārniem. 

Gribu teikt lielu, lielu paldies skolotājiem, kuri, neskatoties uz mūsu nepakļāvību un biežu nevēlēšanos mācīties, 
ir izveduši mūs cauri šīm pamatskolas laikam. No skolas visvairāk laikam pietrūks klases, jo pēdējā gada laikā kļuvām 
ļoti saliedēti. 

Līna:  ”Skolas pirmo dienu atceros miglaini. Šķiet, ka tālāk viss pagāja tik ātri! Vēl nesen visi stāvējām uz podestiem 
ar puķēm rokās, un nu jau eksāmeni. Skolu atceros pārsvarā ar patīkamām un jautrām atmiņām. Protams, par to, ka 
esmu tik tālu tikusi, jāsaka paldies visiem skolotājiem, kuri neļāva padoties pie pirmajām kļūdām. 

Man vienmēr pietrūks skolas mājīgā gaisotne, kas likusi justies droši. Paldies! 

Ralfs: 
1. Es gribu pateikties visiem skolotājiem par viņu ieguldīto lielo darbus manu zināšanu papildināšanā. 
2. Pirmajā klasē sešas stundas man daudz, bet devītajā - ļoti maz. 
3. Gribu teikt paldies arī apkopējiem par to, ka viņi tīrīja aiz manis netīrumus ar tulznām un izspūrušiem 

matiem. 
4.  Pasakos arī skolas kopētājam, kurš man kontroldarbus kopēja ļoti daudz, jo katru kontroldarbu rakstīju 

vairākas reizes. 

 
NOTIKUMI ĪSUMĀ: 

 Skola un tās izglītības programmas akreditētas uz nākamajiem 6 gadiem. 

 Informatizācijas projekta ietvaros uzsākta datortehnikas piegādes skolai – Dabaszinību kabinetā uzstādīta 
interaktīvā tāfele, saņemti 2 portatīvie  datori un dokumentu kamera. Visā skolā darbojas datortīkls un ir 
pieejams Internets. 

 Pēdējā Skolas padomes sēde notika 23.maijā. Vecāki apsprieda jaunu dienas grāmatu iegādi, mācību 
literatūru nākamajam mācību gadam, nepieciešamajiem remontiem skolā un skolēnu datu aizsardzību. 

 25.maijā bērnudārzā „ Rūķītis” tika svinēts izlaidums. Pirmajā septembrī skolas solā gatavi sēsties 15 jaunie 
skolēni.  

 Pēdējā skolas diena 31.maijs - Vides diena Kolkasragā, Zaļākās klases un Spicākās klases titulu izcīņa, 2 
konkursu laureātu apbalvošana. 

 Pagarinātais mācību gads nesekmīgajiem skolēniem 2 
nedēļas pēc stundu saraksta nesekmīgajos 
priekšmetos. 

 Izlaidums – 9.jūnijā pulksten 13.00 

 Kopā ar klases audzinātāju, sagatavot skolu 

nākamajam mācību gadam. Pēc darbu paveikšanas 
var saņemt grāmatas bibliotēkā. Skolēniem – 
braucējiem pēc vienošanās ar klases audzinātāju 
iespējams  darbu paveikt mācību laikā. 

Domājam un darām zaļi! 

Laiks skrien tik ātri! Vēl tikko pavasari iesākām 
ar Lielo talku, pēc kuras ciems kļuva pavisam 
sakopts un tīrs. Pirms talkas sacentāmies vides 
gudrībās – skolotājas Dzintras Tauniņas sagatavotajā 
pārbaudes testā vislabākos rezultātus radīja 4., 5, 7. 
un 9.klase. Otro vietu nopelnīja 2.un 8.klase, aiz 
sevis atstājot 1.un 6.klasi.  

11., 12.06. 16.,17.08. 20.,21.08. 
1.,2.,3.,5.,6. klase 
L.Lasmane 
D.Tindenovska 
M.Baļķīte 

4., 7.klase 
I.Jostiņa 
O.Sproģis 

8.klase 
A.Brande 
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Talkas dienā visi skolēni tika mudināti piedalīties atkritumu vākšanas konkursā. Uz skolu ar maisiņiem, 
kastēm, pat automašīnām ar piekabēm tika vesta makulatūra ne tikai no Kolkas, bet arī no Mazirbes ciema. 

17.maijā skolēni, kas piedalījās makulatūras vākšanā (lasi – glāba dzīvus kokus!), devās ekskursijā uz 
atkritumu šķirošanas poligonu "Janvāri" un konkursa noslēguma pasākumu Laumu dabas parkā. Konkursu rīkoja SIA 
"Piejūra", tajā piedalījās 32 skolas, t. sk., Engure, Ventspils, Tukums un Talsi. Poligonā "Janvāri" skolēnus 
iepazīstināja ar atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Pēc tam skolēni devās uz Laumu dabas parku - konkursa laureātu 
apbalvošanas pasākumu. Tur bija iespēja skolēniem izstaigāt Bišu un Sporta takas, kā arī nogaršot divas gardas 

lauku zupas, iepazīties ar lidojošo šķīvīšu 
mešanu mērķī. Mūsu skolu šķīvīšu mešanas 
sacensībās pārstāvēja absolvents Ralfs Kandis, 
kurš katru gadu uz skolu atved visvairāk 
makulatūras. Arī šajā mācību gadā viņš bija 
visvisčaklākais.  

Laumu dabas parkā notika apbalvošana, 
kurā Kolkas pamatskola izcīnīja 6.vietu ar 
savāktiem 2500 kg un izglābtiem 27 kokiem. 
Balvā par piedalīšanos saņēmām diplomu, lielu 
kasti ar kopējamo papīru, zīmēšanas bloku, un 
katram dalībniekam tika pa lineālam. Ar 
dziesmām skolēnus priecēja pasākuma viesis - 
O'kartes Skatuves 2.sezonas finālists Kašers 
(Kaspars Blūms-Blūmanis).  
Dalībnieku domas par pasākumu: 

Megija Grīnerte „Man vislabāk patika 
O'kartes Skatuves 2. sezonas finālista 
Kašera priekšnesums, kā arī Laumu dabas 
parka sporta takas apmeklējums.” 
Paula Kučinska „Mani visvairāk 
iepriecināja pastaiga pa Laumu dabas 
parku". 
Agnija Bertholde: „Man ļoti patika 
Kašera sniegums”.  

Ekskursijā piedalījās arī mūsu 
apkopējas Vizma un Mārīte, kuras talkas 
dienā pieņēma un nosvēra gandrīz 2 
tonnas atnestās makulatūras. Vizma ļoti 
priecājās par jauko ekskursiju un 
pasākumu ar dziesmām un spēlēm un ir 
gatava skolēniem palīdzēt savākt 
makulatūru, lai nākamajā gadā mūsu 
skolai atkal būtu iespēja piedalīties šādā 

pasākumā!                                                                                                                         Paula Kučinska, Antra Laukšteine 

Veloorientēšanās sacensības 

23. maijā notika veloorientēšanās sacensības "Velo gurķis 2012", kuru organizēja 7. klases skolēni. 
Tajā piedalījās 2-3 skolēni no dažādām klasēm. Sacensību galvenais mērķis bija pēc iespējas ātrāk nokļūt 
visos kartē norādītajos objektos. Mazo klašu grupā uzvarēja 2. klase, bet lielo klašu grupā laurus plūca 8. 
klase. Uzvarētāji tika apbalvoti ar medaļām.  

Paula Kučinska 
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Priecājos, ka mūsu skolā ir tādi lieliski un darbīgi skolēni, kuri paši pēc savas iniciatīvas un patstāvīgi 
noorganizēja šādas sacensības. Neskatoties uz dažiem „kritušajiem”, domāju, ka pasākums izdevās interesants, 
skolēni bija atsaucīgi un ar prieku sacentās riteņbraucēju prasmēs un sava ciema dažādu vietu un objektu 
atpazīšanā.  

Sacensību ideju 7.klase radīja projektu nedēļas laikā, uzrakstot projektu par šādu sacensību organizēšanu. Tas 
ir labs paraugs projektu rakstītājiem – lai projekti neiegulst putekļainos plauktos, bet īstenojas dzīvē un sagādā 
prieku visiem. Paldies 7.klases skolēniem! Lai nākamajā mācību gadā izdodas īstenot vēl kādu jauku pasākumu!  

Antra Laukšteine 

Meklēt un atrast 

Tik krāsains ceriņu košums un smaržu mākonis 
vien Kolkā, aicinošās kastaņu sveces, vasaras tuvums, 
eksāmenu laiks un ceļa norādes ar lielo jautājuma zīmi: 
vai tas ir mans ceļš? San bites ābeļziedos, būs bagāta 
raža.  

Ātri aizzibējis mācību gads, bagāts ar apgūtām 
zinībām, visdažādākajiem notikumiem un atziņām. 
Ikvienam no mums bijusi iespēja iesaistīties skolas 

dzīvē vispirms jau esot saviem bērniem tuvu klāt: 
uzklausot, iedrošinot, dodot padomu, ieinteresējot. 
Sadarbība starp skolu un ģimeni ir ļoti svarīga bērna kā 
personības tapšanas procesā. Vai es uzticos, vai esmu ieinteresēts un apmeklēju klases un 
skolas vecāku sapulces, vai piedalos skolas organizētajos pasākumos? Skola dialogam ar 
vecākiem ir atvērta, vai mēs esam? Bērnība nebeidzas septiņos gados, tā ir mūsu kopīgā 
atbildība. Vai es pratu priecāties kopā ar savu piektklasnieku par beidzot vai pirmo reizi 
nopelnīto desmitnieku? 

Man ir bijis (un būs!) meklēšanas un atrašanas prieks - daudzu gadu garumā būt savai 
skolai atkal un atkal tik tuvu klāt; pārsteigumā vērot, kā skola pielaikojusi jaunas un košas 
krāsas (tik ļoti priecājos, ka pazudis bēdīgais pelēkums); cik dažādi un interesanti pasākumi 
skolā un kādas iespējas ir bērniem!  

Lai izdodas piepildīt pasauli ar savas dvēseles krāsām un mācīsimies priecāties un dāvāt 
prieku! Lai skolā gūtais palīdz ik uz soļa! Man tas ir rakstīt prieks, citam tas būs muzicēšanas 
prieks, citam prieks sportot, darba prieks, vēl kādam krāsu prieks vai dejas prieks - tik daudz 
iespēju izpausties! Svarīgi pēc brīža atskatoties lepni sevī varam teikt: to es iemācījos savā 
skolā, Kolkā. 

Olita Kalna, Kolkas pamatskolas absolvente un absolventu māmiņa 

VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls Jelgavā 

Šis gads ir zīmīgs izglītības iestāžu pūtēju orķestriem, jo šogad Jelgavā 25.-26.maijā Valsts izglītības satura 
centrs organizēja VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivālu. Šādas orķestru tikšanās notiek jau kopš 
1981.gada reizi piecos gados, un tas ir garants, ka gan Dziesmu svētkiem, gan vietējo pilsētu, pagastu un novadu 
svētkiem aug jauna mūziķu paaudze, ka tradīcijas tiek turpinātas un dažādotas ar jaunievedumiem. Imantam 
Ziedonim ir dzejolis: „Kukainīt, re, kā saule spīd. Iemācies sauli, kukainīt!” Jaunā pūtēju orķestru paaudze mācās 
„sauli”, prieku, darbu, tautas mantojumu, pasaules kultūru un veidu, kā šo dzīvi dzīvot pilnskanīgi. 

No 2012.gada 2. līdz 10.martam VISC Jelgavā, Rīgā, Smiltenē un Jēkabpilī organizēja VII Latvijas izglītības 
iestāžu pūtēju orķestru festivāla vēsturisko novadu skates. Skašu galvenais uzdevums bija pārbaudīt festivāla 
repertuāra apguvi un saskaņā ar žūrijas vērtējumu noteikt festivāla un finālkonkursu dalībniekus. Novadu skates 
vērtēja Valsts izglītības satura centra apstiprināta žūrija.   

Žūrijas sastāvā bija Valsts izglītības satura centra pūtēju orķestru nozares ekspertu komisijas locekļi – 
P.Jurjāna mūzikas skolas pedagogs, diriģents Aivars Krūmiņš, Nacionālo bruņoto spēku orķestra priekšorķestra 
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vadītājs, diriģents Andris Grizāns, diriģents Pēteris Rudzītis, VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāla 
mākslinieciskais vadītājs Haralds Bārzdiņš, atbildīgais sekretārs E.Šķetris. Vēsturisko novadu skatēs piedalījās 37 
kolektīvi ar 1200 dalībniekiem. Konkursa žūrija ir gandarīta par kolektīvu sniegumu. Visi kolektīvi apguvuši festivāla 
repertuāru un tika izvirzīti dalībai VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivālā „Taureņu salidojums” 
Jelgavā 2012.gada 25.-26.maijā. 

Piektdien, 25.maijā, plkst.10.00 Jelgavas 4.viduskolā varēja klausīties un vērot orķestru sacensību 
finālkonkursā, bet plkst.19.00 Hercoga Jēkaba laukumā – labāko orķestru defile programmas. Šīs pašas dienas 
vakarā plkst.21.00 Zemgales Olimpiskajā centrā notika festivāla atklāšana, kurā visi „taureņi, saksafoneņi, flauteņi 
un citi mūzikas vibrācijās lidojoši kukaiņi” svinēja savu „salidošanu” kopmuzicēšanas priekā. Sestdien, 26.maijā, 
plkst.15.00 aptuveni 1200 dalībnieku no 37 visas Latvijas dažādu skolu pūtēju orķestriem saspēlējās Kurzemes, 

Zemgales, Vidzemes, 
Latgales, Rīgas, Pierīgas un 
visas Latvijas koporķestros.  

 
Arī Kolkas 

pamatskolas orķestris 
izcīnīja tiesības piedalīties 
festivālā. Uz Jelgavu devās 
28 skolēni, orķestra vadītājs 
Viesturs Rērihs un skolotājs 
Oskars Sproģis, kurš 
joprojām orķestrī pūš 
trompeti. Pēc orķestra 
vadītāja Viestura Rēriha 
teiktā, skatē mūsēji startēja 
labi un konkurencē ar 6 
citiem orķestriem, 
nopelnīja II pakāpes 
diplomu. Lai arī punktu 
skaits savā grupā bija 

vismazākais, tomēr ņemot vērā lielo konkurenci (grupā bez mūsu mazās pamatskolas orķestra pārējie bija 
vidusskolu un mūzikas skolu orķestri), mūsu orķestris rādīja labu sniegumu. 

Mājupceļā pie Kolkas uzraksta pūtējus sagaidīja jauks pārsteigums, kuru bija sarūpējuši pūtēju vecāki.  
Paldies orķestra vadītājam Viesturam Rēriham, skolotājam Oskaram Sproģim, skolēniem un vecākiem par 

izturību – gatavošanās notika arī brīvdienās! Īpašs paldies par atbalstu SIA Līcis 93 ceha vadītajai Regīnai Rūmniecei, 
Kolkas pagasta pārvaldniekam Aldim Pinkenam un ciema saimniekam Ilmāram Gleglu! 

A.Laukšteine, rakstā izmantota informācija no VISC 

Videi draudzīga mobilitāte 

Kā tradīciju, pēdējo skolas dienu 31.maijā, Kolkas pamatskola noslēdz 
Kolkasragā. Šajā dienā klases sacenšas par Spicākās klases un Zaļākās klases 
nosaukumu. Skolēnus sagaida pārbaudījumi 8 posteņos, kurus sagatavojuši 
skolotāji, skolas medmāsa un Slīteres nacionālā parka darbinieki. Pēc 
sacensībām visus dalībniekus cienā ar garšīgām pusdienām. Noslēgumā 
uzvarētāju apbalvošana!  

Kolkasraga saimnieks Jānis Dambītis arī šajā mācību gadā parūpējies 
par interesantu konkursu – izdomāt jaunu, videi saudzīgu pārvietošanās 
līdzekli un uzzīmēt to. Kā parasti labāko darbu autorus sagaida jaukas balvas!  

Sakām paldies Jānim Dambītim par atsaucību, prasmi ieraudzīt bērnu darbiņos brīnumu un neviltoto prieku 
par tiem! 

A.Laukšteine 
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Radošais konkurss skolā 

Šajā mācību gadā notika radošā konkursa 
fantāzijas lidojums par tēmām Saltkurpji un Bažu 
Ansis. Tiesa, lībiešu folklorā jau sen zināmi nostāsti 
un teikas par šīm tēmām, taču 21.gs. iespējamas 
arī citādas asociācijas . Tāpēc ikviens skolēns 
varēja piedalīties šajā konkursā un uzrakstīt savas 
domas. Skaidrs, ka uzzīmēt ir daudz vienkāršāk un 
vieglāk – te palīdz krāsas un formas daudzveidība, 
bet to visu attēlot  vārdos jau ir daudz grūtāk. Te 
vajadzēja zināmu gribas un spēka pielietojumu, lai 
to visu uzrakstītu, zinot, ka katram vārdam ir liela 
nozīme. Bet kā izvēlēties vispareizāko vārdu? Kā 
pareizi uzrakstīt teikumu? Jā, te problēmu daudz. 
Tomēr atradās skolēni, kuri spēja pārvarēt lielo 
negribēšanu, slinkumu. 

Paldies sakāms visām 1.-4. klases 
audzinātājām – Litai, Dacei, Ilonai un 
latviešu valodas skolotājai Aismai, kuras 
skolēnus uzrunāja, rosināja, mudināja 
rakstīt, piedalīties konkursā. 

Kolkas lībiešu grupas valdei bija 
ļoti grūti noteikt vislabākos rakstītājus, 
tāpēc viņi nolēma atzīmēt visus 
rakstītājus un nosūtīt viņu bērnu darbus 
uz Rīgu – Lībiešu kultūras centra vadītājai 
Gundegai Blumbergai uz konkursa otro 
kārtu. Pavisam darbus iesūtīja 54 skolēni. 

Paldies sakām visiem 
rakstītājiem!  

M.Zandberga,  Kolkas lībiešu grupas 
valdes locekle. 

Lībiskais Kolkas pamatskolā 

2011./2012. m. g. skolā darbojās Lībiešu interešu grupa- Rihards, Ralfs, Martins no 2. klases, Marta, Dita, 
Laura, Kristīne, Ralfs no 4. klases, kā arī 
5. klases skolēni Kārlis un Toms T. 

Mācību gada laikā iepazināmies ar 
Kolkas ciema mājām, uzzinājām to 
vēsturi, izveidojām karti pēc kuras 
parauga 9. klase veidoja savu projekta 
darbu. Svinējām Mārtiņus, 
Ziemassvētkus, Meteņus, ievērojot 
senās tradīcijas, ciemojāmies Kolkas 
Līvu centrā, zīmējām, rakstījām, 
mācījāmies, pētījām, skatījāmies, 
runājām. 

23. maijā lībiešu interešu grupas 
bērni tikās ar novadpētnieci, lībiešu  
kultūrvēstures zinātāju Baibu Šuvcāni. 
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Internāta” Rūķu nams” 

bērnu darbiņš – dāvana 

sponsoriem SIA 

„Kusmane un Ozoliņš”, 

audzinātāja Aija Tarlapa 

Viņa interesanti pastāstīja par katru no Līvu krasta ciemiem, īsi raksturodama ciemu, minēja konkrētas personības, 
kuras dzimušas šajos ciemos un devušas savu artavu lībiešu kultūrvēsturē. Viņas dzīvais, emocionālais stāstījums 
bija visiem skaidri saprotams. Ar lielu uzmanību to klausījās visi pulciņa dalībnieki, vēroja karti, kurā atpazina 
ciemus, zināja to lībiskos nosaukumus, 

Pēc tam Baiba parādīja fotogrāfijas no kultūras dienām Igaunijā. Kolkas koklētājas Dzintras Tauniņas vadībā 
aizbrauca uz Kihnu salu un tur piedalījās Igaunijas kultūras dienās. B.Šuvcāne pastāstīja par šo unikālo salu, kura jau 
2003. gadā iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojumā. Tajā piedalījās ari mūsu pulciņa dalībniece Marta. 
Patīkami, ka skolēni guva kādu kultūras baudījumu, redzot, ka, arī ikdienas darbus darot, valkā tautas tērpu. 
Dalībniekiem bija iespēja apgūt prasmi strādāt senos amatus, muzicēt. 

Paldies Baibai par interesanto stāstījumu saka - 
Lībiešu interešu grupas vadītājas skolotāja Mārīte Zandberga un Ilona Jostiņa. 

Ģimenes diena Kolkas pamatskolā 

Katru gadu mūsu skolā notiek Ģimenes dienas pasākums. Arī 
šogad mēs uzaicinājām savus vecākus uz Ģimenes dienas pasākums 

2012. gada 11. maijā. Mammas tika sagaidītas ar ziediem. 

Koncertā piedalījās Lībiešu interešu grupa, kuri stāstīja par 

Lībiešu ciemiem, Kustību pulciņš priecēja skatītājus ar deju „Auto”, 
runas pulciņš rādīja leļļu teātri par Vinniju Pūku un viņa draugiem. 

Skolas orķestris atskaņoja vairākus skaņdarbus. Skanēja dziesmas 

māmiņām un vecmāmiņām vokālā ansambļa izpildījumā. Pasākuma laikā tika godināti skolas labākie sportisti un 
viņu mammas. Darbojās foto stūrītis, kurā, iejūtoties dažādos tēlos, bija iespēja ģimenēm nofotografēties. 

Pēc kopīgā pasākuma mēs, 4. klase, aicinājām mammas uz savu klasi, lai dāvātu ziedus un dāvanu - sirsniņu. 

Katra mamma saņēma diplomu. Kopīgi cienājāmies ar pašgatavotu kūku. 

Mums ļoti patika šis koncerts, un mammām pasākums šķita jauks, skaists un sirsnīgs! 

4.klases skolēni Jānis un Dita 
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Putnu dienas Kolkā 

12., 13. aprīlī Kolkas pamatskolas skolēniem un skolotājiem bija 
iespēja tikties ar ornitologu Gaidi Grandānu. „Vecās” skolas apkārtnē 
bija izvietots tīkls, putnu ķeršanai. Pētnieki mērīja putnu spārnu garumu, 
nosvēra un apgredzenoja noķertos putnus. Skolēni varēja iepazīt 
dažādas putnu sugas - peļkājīti, zeltgalvīti, svilpi, meža strazdu, 
dziedātājstrazdu, plukšķi, sarkanrīklīti, u.c. 

Galvenā ornitologu interese ir par pūcēm, kuras tiek ķertas naktī 
Kolkasraga apkārtnē. 
Skolēnu iespaidi: 
Kristīne. Uzzināju, ka Latvijā var sastapt 347 putnu sugas. 
Dita. Orinitologi mūs iepazīstināja ar tādiem putniem, par kuriem nekad 

nebijām dzirdējuši. Man visvairāk patika peļkājīte, jo viņa ir pelēka kā pele. 
Artūrs. Es redzēju kā noķer un apgredzeno putnus. Man patika vismazākais putniņš - zeltgalvītis.  
Rihards. Man patika Lielā zīle, kura nepavisam neizskatās liela. 

4. klase 
 

Mācību grāmatu nodošana bibliotēkā 
 

29. maijs 13.00- 16.00 

30. maijs 13.00- 16.00   PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS 

TELPĀ 

1. jūnijs 9.00- 11.00 

Skolēni! 
Sakārtojiet un salīmējiet savas mācību grāmatas, grāmatas nākošajam mācību gadam 

saņemsiet pēc nostrādāšanas skolas labiekārtošanā. (Sekojiet informācijai).  
Grāmatu Tārpiņa vārdā skolotāja Ilona 

 

SIA Līcis '93 Kolkas ceha vadītājai 

Regīnai Rūmniecei un ceha 

šoferiem par Kolkas pamatskolai 

doto iespēju apmeklēt pasākumu 

Laumu dabas parkā un pūtēju 

orķestru festivālu Jelgavā! 


