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Tas ir ātrs, viņam ir lielas ausis. Parasti lēkā, bet viņš
dod prieku. Jānis
Tas ir viltīgs un žigls. Viņam ir ļipa, un ir spalvains.
Parasti olas tas bērniem nes. Roberts
Tas ir pelēks un viltīgs. Viņam ir ausis un garas kājas.
Parasti tas pazūd, bet bērniem dod olas. Madara
Tas paslēpj olas un lēkā. Filips

Tas ir pūkains un mīļš. Viņam ir olas. Parasti skrien ātri
un bērniem nes olas. Amanda
Tas ir viltīgs un ātrs. Viņam ir pūkains vēders. Parasti
viņš zog olas, bet bērniem tas paslēpj olas. Miks
Tas ir pelēks un pūkains. Viņam ir garas ausis un kājas.
Parasti lēkā. Bērniem dod olas. Paslēpj. Laura
Tas ir pūkains un pelēks. Viņam ir ūsas un ļipa. Parasti
viņš nes olas. Bērniem tas dod daudz prieka. Francis
KAS TAS IR? Vaicā 1.klases skolēni
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Mācies kopā ar bērnu
Kolkas pamatskolā 2013. gada 24. janvārī notika atvērto durvju diena „Mācies kopā ar bērnu”.
Atšķirībā no citām reizēm, kad atvērto durvju dienā vecākus aicinājām uz skolu vērot stundas, kurā mācās viņu
bērni, šajā dienā vecākiem bija iespēja piedalīties mācību stundās, iejūtoties skolēna vai skolotāja lomās. Tie
vecāki, kuri vēlējās vērot stundu norisi, tika aicināti kopā ar bērniem piedalīties stundas norisē, pildīt
skolēniem uzdotos uzdevumus. Drosmīgākie vecāki kļuva par savu bērnu skolotājiem.

Paldies vecākiem un vecvecākiem 1. klasē - Maijai Lagodskai, Inesei Ūdrei, Skaidrītei Keherei, Janai
Rodertei, Airai Rūmniecei, Līvijai Ķengai, 3.klasē - Kristai Libreihai, Ilzei Glegū, 5.klasē - Evai Frišenfeldei,
6. klasē – Tabitai Runcei, 8.klasē - Aldim Tindenovskim, Marikai Zvirbulei par drosmi stāties klases priekšā
kā skolotājam.









Šajā dienā vecākiem patikaAtcerēties skolas gaitas un iejusties skolēnu vietā
Pozitīvā gaisotne
Skolotājas sagatavotā stunda
Iespēja novērtēt stundu kā skolniekam
Mūzika, kas skanēja stundā
Miers un pozitīvisms
Darboties kopā ar bērniem









Bērniem patika
Izdomāt jaunas idejas
Zīmēt un krāsot logo
Mērīt un mācīties
Pilnīgi viss
Kad uzdevumā kaut ko čukstēja
Kad uz stundu atnāca mamma
Mēmais šovs

Direktora vietniece izglītības jomā Ilona Jostiņa
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Skolēnu aptauja par ēdināšanas starpbrīžiem
29.01.2013. notika Kolkas pamatskolas Skolas padomes sēde, kura lēma par nepieciešamību organizēt
aptauju, lai noskaidrotu, vai esošie ēdināšanas starpbrīţi ir piemēroti pusdienošanai skolā, vai nepieciešams tos
mainīt – pusdienot 1 stundu agrāk.
No 77 Kolkas pamatskolas skolēniem anketas iesniedza 56 skolēni jeb 73 %. Anketās skolēni atbildēja uz
jautājumu, cik bieţi ēd skolas organizētās pusdienas. 10 skolēni jeb 17,9% no aptaujātajiem skolēniem atbildēja,
ka neēd skolas pusdienas. 8 skolēni jeb 14,3 % ēd reti, 6 skolēni jeb 10,7 % skolēni ēd bieţi, bet 32 jeb vairāk kā
puse aptaujāto skolēnu (57,1 %) pusdienas ēd vienmēr.
Uz jautājumu, vai atstāt nemainītus ēšanas starpbrīţu laikus, apstiprinoši atbildēja 19 aptaujātie skolēni jeb.
33,9 %. Vairāk kā puse skolēnu (37) jeb 66,1 % vēlas, lai pusdienas skolā ēstu vienu stundu agrāk.
Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem tika mainīti ēdināšanas starpbrīţu laiki.
Direktore Antra Laukšteine

skolēni ēd skolas pusdienas

Vai mainīt ēdināšanas starpbrīžu laikus?
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Draudzības diena 14.02.2013
Diena iesākās ar saplīsušo sirsniņu savienošanu, izkrāsošanu un izstādīšanu. Visiem skolēniem un
skolotājiem tika izdalīti sirsniņu gabaliņi. Katram bija jāsameklē vēl 3 gabaliņu īpašnieki, lai sirsniņa atkal
būtu salabota. Tie, kam viss izdevās, saņēma saldas balviņas!
Klases sacentās, kura būs vispiemērotākā Valentīndienas krāsai! Pārliecinoši uzvarēja 3. klase, jo viņi
visi, audzinātāju ieskaitot, bija sarkanā (daţs pat no galvas līdz kājām)!
Vairākas nedēļas skolā tika izsludināts fotokonkurss “Ķepa uz sirds”, kurā piedalījās 21 dalībnieks no
skolas un bērnudārza. Dalībniekiem bija jāiesniedz bildes kopā ar saviem mīluļiem – mājdzīvniekiem.
Mājdzīvnieku nomierinošais iespaids uz saimniekiem nav vienkārši joks – pēdējā laikā veiktie vispusīgie
pētījumi pierāda, ka mājdzīvnieku saimnieki kopumā ir veselīgāki un laimīgāki par cilvēkiem, kuriem
mājdzīvnieku nav. Vispopulārākie mājdzīvnieki, nenoliedzami, ir suņi un kaķi. Bērni, kuriem ir mājdzīvnieki,
retāk kavē skolu slimības dēļ.
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Lai arī kuru dzīvnieciņu jūsu ģimene neizvēlētos, atcerieties, ka tas prasa rūpes un mīlestību. Bet kā
pateicību par gādību šie mīluļi ienesīs lielu prieku jūsu mājās.
Draudzības dienā skolā bija ieradies neparasts mājdzīvnieks – Rodertu ģimenes mīlulis bruņurupucis
Patriks, kas izraisīja vispārēju interesi un sajūsmu!
Pēc 3. stundas notika fotokonkursa uzvarētāju apbalvošana.
Nopietna ţūrija, kam fotografēšana ir nopietns hobijs – Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens,
skolas absolvente Anete Tauniņa, Inese Dāvidsone un Baiba Šuvcāne, rūpīgi izvērtēja visus darbus. Ţūrijas
pārstāve Baiba pastāstīja, ka viņa no mājas izejot gandrīz vienmēr ņem līdzi fotoaparātu, jo tikai tad izdodas
noķert labākos kadrus.

Ţūrijas vērtējumā pirmās trīs vietas ieguva – Adelīna Priekule, Filips Roderts un Kārlis Roderts, bet
skatītāju simpātiju balvas ieguva Ralfs Gleglu, Dita Rūmniece un Madara Rūmniece.
Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā Dzintra Tauniņa

4. projekta diena Kolkas pamatskolā
2012./2013. un 2013./2014. mācību gados Kolkas pamatskola piedalās
starptautiskā Mūţizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projektā
“Izpētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim saglabāt to”. Šī mācību pusgada tēma ir
“Dzīvnieki”.
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Projekta ietvaros esam piedalījušies fotokonkursā “Ķepa uz sirds”, kur fotografējāmies kopā ar saviem
mājas mīluļiem, jautri un aizrautīgi pavadījām Zaļās pēcstundas, parādot savas zināšanas par dzīvniekiem un
piedaloties atraktīvās sporta stafetēs.
6.marts Kolkas pamatskolā iesākās diezgan “zvērīgi”. No rīta sk. Dzintra atklāja
4.projekta dienu, motivēja, izdalīja darba uzdevumus. Skolēnu grupām bija jāizdomā
savas grupas nosaukums, kas sastāvēja no krāsas, īpašības, dzīvnieka nosaukuma,
skaņas un kustības. Kad visi bija atrādījuši nosaukumus, skolēni apmeklēja 6
komtrolposteņus, kuros bija jāmin mīklas, jāzina tautasdziesmas par dzīvniekiem, ar
krāsu jāzīmē sniegā, jārisina matemātiski uzdevumi, jāatmin dzīvnieka attēls pēc foto
fragmenta, jāsaoţ viss, ko piedāvāja. Katrā kontrolpostenī skolēni saņēma vienu
vārdu. Visus saņemtos vārdus, pareizi savirknējot, skolēni izveidoja dienas moto –
citātu no Dţ. R. Kiplinga pasaulslavenās „Dţungļu grāmatas”: „Mums viena asins, tev
un man!”.
Comenius projekta “Izpētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim saglabāt to” ietvaros Kolkas
pamatskolas skolēni un skolotāji Šlīteres Nacionālā Parka speciālistu V.Skujas, Dz. Ozola un H. Hofmaņa
pavadībā devās izpētīt tuvāko apkārtni un meklēt pierādījumus, ka mums apkārt eksistē daudz dzīvu radību.
Izpētījām apkārtni pie Zēņu dīķa, jūrmalā un meţā. Atradām zvēru pēdas, bebru un brieţu apgrauztus kokus.
Putni gan vēl nebija salaidušies. Savāktos pierādījumus skolēni fotografēja un veidoja fotoreportāţu. To varat
apskatīt Portālā www.draugiem.lv, Kolkas pamatskolas lapā.
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Atgrieţoties no pārgājiena, skolēni izstrādāja katrs savu darba lapu par izvēlēto dzīvnieku. Bija jāzīmē, jāmeklē
informācija. Jānoskaidro, kā sauc dzīvnieku latīņu un angļu valodās, kāds izskatās, ko ēd, kā vairojas, cik ilgi dzīvo, kur
dzīvo, vai pa ziemu guļ, dzīvo viens vai barā, ir nakts vai dienas dzīvnieks, kā iegūst pārtiku. Veidoja foto galeriju.
Sagatavotās darba lapas noglabāja jau izveidotās projekta mapītēs.
Pirmajai un trešajai klasei ļoti patika interesantais pārgājiens. Es ceru, ka katrs no skolēniem uzzināja kaut ko
jaunu par dzīvo mūsu apkārtnē. Ceru, ka kādam radās interese papētīt kādu dzīvnieku papildus.
Lai Jums nekad nepazūd interese par apkārtnotiekošo! Priecīgas brīvdienas un Lieldienas!
Mūţizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projekta “Izpētīsim Zemi kopā ar bērniem
un palīdzēsim saglabāt to” koordinatore sk. Dace Tindenovska
No 8.-10.maijam Kolkas pamatskolā viesosies projekta dalībvalstu Polijas, Spānijas, Itālijas, Turcijas,
Lietuvas pārstāvji. 9.maijā ar svētku koncertu atzīmēsim Eiropas dienu, kurā Eiropas Savienības himnu.

Eiropas Savienības himna
Joyful, joyful
We adore Thee
God of glory
Lord of love
Hearts unfold like flowers before Thee
Hail Thee to the sun above
Melt the clouds of sin and sadness
Drive the dark of doubt away
Giver of immortal gladness
Fill us with the light of day
With light
With light
Mortals join the mighty chorus
Which the morning stars began
Father love is reigning o'er us
Brother love binds man to man
Ever singing march we onward
Victors in the midst of strife
Joyful music lifts us Son ward
In the triumph song of life
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Popiela Kolkā un Rojā
6. februārī Kolkas TN skatuvi spoţās proţektoru gaismās izdaiļoja daţādas popmūzikas
ZVAIGZNES no Kolkas pamatskolas. Pasākumu vadīja 8. klases skolnieces Paula Kučinska un
Megija Grīnerte, kuras uz skatuves bija satikušās kā dziedātājas Keša un Nikkī.
Pasākumu
atklāja
skolotāju
kopkoris ar OKartes Skatuves dziesmu
“Ej un cīnies!“. Visu vērtēja barga
ţūrija – skolas padomes priekšsēdētāja
Marika Zvirbule, plaša profila skatuves
māksliniece – Evita Ernštreite un sens
skolas absolvents Dzintars Tauniņš.
Labākie 15. februārī piedalījās Rojas
POPIELĀ,
ekstravagantā
Kašera
iedrošināti. Kolku pārstāvēja 1., 2.
klase – ar L.Reinika dziesmu “Es
skrienu”, 5.klases skolnieces Kristīne
Stumbra, Marta Muņķevica, Dita
Rūmniece ar Latgales Dāmu Popa dziesmu “Topmodele”, brāļi Kārlis un Ervins Roderti ar dziesmu
“The Lion Sleeps Tonight” no klipiņa “Hippo and dog”, bet trešo vietu Rojā ieguva 6. un 9.klases
zēni un meitenes ar slaveno Eirovīzijas 2012 Buranovas Babušku priekšnesumu! Mūsu Ervins par
īpašu atraktivitāti ieguva vienu no ţūrijas simpātiju balvām, Topmodeles, protams, dāvanu karti
skaistumsalona apmeklējumam, bet Babuškas vecos kauliņus varēs izkustināt boulinga zālē! Paldies
visiem – skolēniem, bet, galvenais, skolotājiem, kas uzdrīkstējās, un visiem tiem, kas palīdzēja
sagatavot atraktīvos priekšnesumus! Kolkas pamatskolkas kolektīvs pateicas par atsaucību un
sadarbību “Līcis 93” vadītājai Regīnai Rūmniecei un šoferītim Ērikam Kiršteinam!
Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā Dzintra Tauniņa

Pūtēju orķestru skate Jelgavā
1.martā

notika
Kurzemes un Zemgales
novadu pūtēju orķestru
skate Jelgavā. Šoreiz
biju
cerējis
iekļūt
1.pakāpes
laureātos,
tomēr bērnu slimošana
neļāva pakāpties tik
augstu. Pietrūka tikai
0,42 punkti, bet tomēr –
pietrūka.
Patīkami, ka esam
aizgājuši garām diviem
A grupas orķestriem un
četriem
B
grupas
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kolektīviem. Mūsu – C grupā esam piektie, atstājot aiz sevis 11 orķestrus.
Vislielāko paldies gribu teikt pašiem mūziķiem: Mārai Leitendorfai, Martai Sakniņai, Līnai
Perepečinai, Laurai Pinkenai, Kārlim Runcim, Tomam Tindenovskim, Elīzai Sakniņai, Oskaram
Sproģim, Krišam Tindenovskim, Jānim Pinkenam, Andrejam Kucānam, Rihardam Macijauskim,
Jānim Čačim, Ralfam Frišenfeldam, Laurim Līdumam, Kārlim Vaļiniekam, Elvijam Muņķevicam,
Tomam Jākobsonam, Sendijam Čebinam, Aivim Vindulim, Tomam Stārķim, Oskaram Jostiņam,
Mikum Laukšteinam, Matīsam Pētersonam, Artūram Rundšteinam, Jānim Zvirbulim, Mairim
Keheram, Kristeram Sojam, Matīsam Jākobsonam, Janekam Bitem, Matīsam Stīpniekam. Vēl drusku
lielāku paldies saku bērnu vecākiem, kuri tiešām prot novērtēt mūsu darbu un viņu atbalstu jūtu
ikdienā.
Paldies!
Jūsu - Viesturs Rērihs

Sveicam olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētājus:
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Rūķītim 40
Jūra, mēs nemēdzam lūgt,
Gribam būt stipri un lepni kā tu...
Tikai izmet mums dzintaru zilu...
Daina Avotiņa
Kolkasragā pašā jūras krastā, meža ielokā no skarbajiem vējiem paslēpies, nu jau 40 gadus savas dienas
un nedienas vada Rūķītis.
Zeme šeit ir smilšaina un liesa, nav viļņojošu labības lauku, leknas zāles un spēcīgu ozolu birzis, taču
gan lielo, gan mazo kolcenieku lepnums un bagātība ir divas jūras – Baltijas jūra un Rīgas jūras līcis. Vietā,
kur abas putodamas satiekas, izveidojusies smilšu strēle – Kolkas rags. Gan rietumu, gan austrumu, gan
ziemeļu vēji traucas pāri ragam, pāri ciemam, nesaudzēdami ne priedes, ne krastu, ne cilvēkus. Šai pusē
cilvēki priecājas par visu, ko dāvina šī skopā zeme – par zilajiem mārsiliem, viršiem un asajiem ķērpjiem.
Kolkas ciema iedzīvotāji lielākoties ir lībiešu pēcteči, noslēgti un savrupi cilvēki, kaut arī pazīst viens otru
vairāku paaudţu garumā. Skolotāji ir mācījuši tēvus, mātes, bērnus un mazbērnus. Smags un grūts darbs jūrā
un zivju apstrādes cehos ilgus gadus ir bijis galvenais iztikas avots ciema iedzīvotajiem.
Par pirmajām bērnudārza mājām 1969. gadā sāka kalpot Kolkas ciema „Vigas”, kurās katru dienu
pavadīja 20 – 30 daţāda vecuma bērni. Vecāki savus bērnus uzticēja pirmajai bērnudārza audzinātājai, auklītei
un vadītājai vienā personā Dzidrai Miglinikai (Rozenfeldei). Bet mazie kolcenieki gaidīja jaunās mājas, kurām
par vietu tika izraudzīta purvaina, sīkām priedītēm un smilšu pauguriem pārbagāta vieta. Interesanti, ka Kolkas
bērni šo vietu jau izsenis bija iemīļojuši. Seit sapulcējās lielākā daļa bērnu un spēlēja paslēpes, kariņus un vēl
daudzas zēniem iemīļotas spēles. Arī meitenēm smilšu kalniņos atradās laba un patīkama vieta savām rotaļām.
Sī vieta bija blakus tolaik jaunajai Kolkas pamatskolai.
Bet ceļš līdz jaunajām mājām nebija ne viegls, ne īss. Celtniecības darbi aizsākās jau 1966. gada
maijā un tika pabeigti 1972. gada decembrī. Bet 1973. gada oktobrī savu darbību uzsāka Kolkas ciema
bērnudārzs „Rūķītis” un vadītājas Ārijas ŠREITMANES (Ešentāles) vadībā veica sagatavošanas
darbus bērnu uzņemšanai. Tajā laikā bērnudārzs piederēja Matīsa Plūdoņa vārdā nosauktajam Rojas
zivju konservu kombinātam.
1978. gadā bērnudārzu sava īpašumā pārņēma, pārņēma zvejnieku kolhozs „ Banga”. Bērnudārzs
darbojās diennakti. Zvejnieku un zivju apstradē strādājošo kolcenieku bērniem materiālajā ziņā nekas
netika liegts, vienīgi laiks kopā ar vecākiem. Vadītājas Agras Užānes un bērnu vecāku kopīgiem
spēkiem tika izveidoti interesanti bērnu rotaļu laukumi, sastādītas ābeles, bumbieres, plūmes. Augļu
dārzs priecē bērnus un visus pagasta iedzīvotājus vēl šodien. Sastādīja ogulājus, uzcēla siltumnīcu,
iekopa sakņu dārzu. Mūsu bērni ēda svaigas saknes, augļus un dārzeņus līdz pašiem Ziemassvētkiem.
Arī vadītājas Līga Kalmane un Anita Krūmiņa ir ieguldījušas darbu un enerģiju, turpinot un
pilnveidojot iesākto, lai mēs būtu un pastāvētu līdz šai dienai.
1993. gadā bērnudārzs tika nodots Kolkas pagasta pašvaldības īpašumā. Bieţi mainījās pašvaldību
vadītāji, līdz ar tiem attieksme pret bērnudārzu. Citi iespēju robeţās atbalstīja, citi uzskatīja, ka bērnudārzs ir
izšķērdība, neko nepelnoša nozare, tātad nevajadzīga iestāde. Pateicoties tā laika Kolkas pagasta sekretārei,
vēlāk pagasta priekšsēdētājai Maijai Rērihai un Zivju apstrādes uzņēmumu vadītāju un īpašnieku atbalstam,
mēs izdzīvojām. Tas bija laiks, kad Latvijā tika likvēti ļoti daudz bērnudārzu.
Katru gadu, kad meţs, pilns medainas viršu smarţas, bērnudārza vārtiņus ver jaunas māmiņas un tēvi,
kuri izlēmuši savus bērnus uzticēt mums - pirmsskolas izglītības iestādes
„ Rūķītis” darbiniekiem. No 2009. gada mēs esam apvienoti ar sava pagasta pamatskolu un mūsu Rūķīti
nodēvēja par Kolkas pamatskolas struktūtvienību PII „ Rūķītis”. Darbojas divas bērnudārza grupiņas, kuras
apmeklē 37 bērni un bijušajās bērnudārza telpās otrajā stāvā ar Dundagas novada domes atbalstu izveidots
internāts Kolkas pamatskolas skolēniem un bērnudārza diennakts grupas bērniem.
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Mērķis mums viens – saglabāt savu skolu, bērnudārzu, ciemu. Gribam, lai Kolkas pagasts
būtu vislabākā vieta jaunajām ģimenēm kurā dzīvot, strādāt un audzināt savus bērnus.

Ja Jūsu rūpes
Spētu pārvērsties ziedos,
Pasaule būtu
Ziedu pilna un zaļa.
Jums nepietrūkst labā
Ikvienam ko dot,
Jo mīlestība ir Jūsu dvēseles daļa.
Daudz laimes Rūķīša 40. dzimšanas dienā!
Paldies visiem bijušajiem darbiniekiem, kuri daļu savas dzīves veltījuši mūsu kopējai lietai - darbam ar bērniem
mūsu bērnudārzā „Rūķītis”!
Paldies, vecāki, ka novērtējat mūsu darbu un uzticiet mums savus bērnus!
Paldies visiem, kuri kopā ar mums!
Lai raisās atmiņu kamoliņš un sirdī prieks! Aija Tarlapa

Ineses Dāvidsones foto
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