
 

SSkkoollaass  VVēēssttiiss  
Kolkas pamatskola 

 

 

 
 

 

2013.gada 2.septembris                                                                                                                                                 Nr.1 (47) 

Jau kļavu lapas sārtojas, 
Un dzērves rindās kārtojas 
Uz siltām zemēm dzērves trauc, 
Mūs šodien visus skola sauc!  

Laika straume rit...  
Šķiet, vēl tikko jūnijā atvadījāmies un ceļa vārdus vēlējām 

mūsu absolventiem. EKOskolas nometnē „Par zaļu pat vēl zaļāks” 
40 Mazirbes, Kolkas, Dundagas un Talsu skolēniem mācījām 
mūsu skolas zaļo himnu. Kādam atmiņās paliks Kolkas ragā 
piedzīvotais saules lēkts un riets, kāds ieguvis jaunus draugus un 
iemācījies dzīvot zaļi. 

Vasara ir brīnišķīgs laiks atpūtai – saule, jūra un smilts klajums 
sniedz enerģiju citiem gadalaikiem. Enerģija mums noderēs,  jo 
priekšā spraigs un notikumiem bagāts gads! 

Skola un bērnudārzs aktīvi darbojas vairākos Eiropas Savienības 
finansētos projektos. Vēl maijā uzņēmām 6 COMENIUS projekta 
„IZPĒTĪSIM ZEMI KOPĀ AR BĒRNIEM UN PALĪDZĒSIM 
SAGLABĀT TO” dalībvalstu delegācijas un iepazīstinājām viesus 
ar zaļāko un Latvijas kartē spicāko nostūri – Kolku. Atvadījāmies, 
lai satiktos oktobrī, kad atbildes vizītē uz Itāliju dosies mūsu 
skolas delegācija 6 skolēnu un 4 skolotāju sastāvā. Pirmais 
mācību gada pusgads ir svarīgs laiks projektā, esam atbildīgi par 
tēmas Ieži un minerāli izpētes rezultātu apkopošanu. Tiks izdota 
projekta avīze, taps Daudzvalodu vārdnīca, prezentācijas, 
informatīvs materiāls par iežiem un minerāliem. Turpināsim arī 
fotokonkursu. Šoreiz – fotomedības par tēmu Ieži! Otrajā pusgadā 
pētīsim Klimata pārmaiņas, bet maijā projekta noslēgumā 
dosimies uz Turciju.  

Arī šogad skola piedalās Eiropas Sociālā fonda finansētajā pro-
jektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstum-
tības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā”. Projekta 
ietvaros Kolkas pamatskolā darbosies Atbalsta personāls – psiho-
logs, logopēds, sociālais pedagogs, karjeras izglītības skolotājs, 
skolotāja palīgs, darbosies pagarinātās dienas grupa, koriģējošā 
vingrošana un trīs radošās darbnīcas – sporta, runas pulciņa un 
mājturības.  

Projektā “Skolas auglis” 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 
24.janvārim visi 1.-9.klašu skolēni trīs reizes mācību nedēļā varēs 
saņemt bezmaksas ābolu. Projektā „Skolas piens” katrs varēs 
dienā dzert glāzi piena.  

Mācību gada noslēgumā Zaļā komiteja iesniedza atskaiti par pa-
veikto starptautiskajā EKOskolu projektā - septembrī gaidām 
vērtējumu Zaļā karoga saņemšanai.  

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, salabots skolas jumts, 
izremontēta bērnudārza 5,6gadīgo bērnu grupas tualete, pie 
skolas  atklāts mūsdienīgs sporta laukums. Ar nepacietību gaidām 
LAD projekta konkursa rezultātus, projekts  finansētu 
multifunkcionālu sporta un atpūtas laukuma izveidi bērniem un 
ģimenēm bērnudārza teritorijā. Par vasaras nometņu nomas 
maksām skolā, bērnudārzā un internātā iegādāsimies logu 
žalūzijas. 

 

Enerģisku, radošu, notikumiem bagātu un veiksmīgu Jauno 2013./2014.mācību 

gadu!  

Sveicam skolotājus  

Daci Tindenovsku – 25 gadu 

Ainu Bernāni – 30 gadu 

Tabitu Runci – 15 gadu 

pedagoģiskā darba jubilejās! 

 
 

Paldies visiem, kas palīdzējuši skolu sagatavot 
jaunajam mācību gadam! Paldies vecākiem un ciema 
iedzīvotājiem par palīdzību ogu lasīšanā – ziemā bērni 
varēs dzert veselīgu jāņogu sulu! 

Savu gatavību jaunajam mācību gadam apliecina arī 
skolotāji un darbinieki, piedaloties pirmajā skolas un 
bērnudārza apvienotajā pedagoģiskajā izbraukuma 
sēdē Ārlavās, kur apguva saliedētības un komandas 
veidošanas prasmes Virvju kursā. 

 

 
 



 Sveicam vasaras jubilārus! 

Skolēnus 
SANTA MARIJA JANKEVICA 02.06. 

ALISE  LICENBERGA 02.06. 

ADELĪNA  PRIEKULE 09.06. 

IEVA  ANTMANE 10.06. 

BEATE LINDA FRIŠENFELDE 17.06. 

KLĀRA  SPROĢE 19.06. 

SAMANTA AMANDA BERTHOLDE 28.06. 

ZANE KARLĪNA APINE 29.06. 

RIHARDS  MACIJAUSKIS 29.06. 

RALFS RŪDOLFS ZORĢIS 01.07. 

LAURA  REZONGA 02.07. 

TOMS RŪDOLFS STĀRĶIS 07.07. 

ESTERE  MARTUŽĀNE 09.07. 

JĀNIS  ČAČIS 12.07. 

RALFS RŪDOLFS FRIŠENFELDS 17.07. 

TOMS  JĀKOBSONS 21.07. 

EMĪLS ADRIANS GŪŽA 21.07. 

SAMANTA  KUČERE 21.07. 

EVELĪNA LUĪZE FELDENTĀLE 23.07. 

MARTINS  ZVIRBULIS 23.07. 

KEITA  BERNĀNE 25.07. 

NIKOLA  KUZMINA 26.07. 

FILIPS  RODERTS 26.07. 

SINDIJA  KUČERE 01.08. 

KEITA KATRĪNA BĻINOVA 03.08. 

SIGITA  JANKEVICA 06.08. 

LĪVA  BRAMANE 15.08. 

KRISTĪNA  PLEŠA 17.08. 

AIVIS  VINDULIS 19.08. 

EDIJS  PAGILS 25.08. 

MIKUS IEVALDS LAUKŠTEINS 26.08. 

PAULA MAIJA GŪŽA 26.08. 

Skolotājus 
TABITA RUNCE 01.06. 

AIJA VALCIŅA 04.06. 

GUNTA TUNKELE 30.06. 

ULDIS LAUKŠTEINS 11.07. 

ILONA JOSTIŅA 09.08. 

DACE TINDENOVSKA 12.08. 

Darbiniekus 

MĀRĪTE MĀGURE 19.06. 

JĀNIS AVOTIŅŠ 27.06. 

ZAIGA KALMANE 03.07. 

INESE SPROĢE 19.07. 

LĪGA APINE 22.07. 

LARISA SPRIDZĀNE 01.08. 

 

VISPĀRĒJĀS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

Arī šajā mācību gadā skola īsteno Pirmsskolas izglītības 

programmu, Vispārizglītojošo pamatizglītības programmu un 

Speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem. Skola piedāvā daudzveidīgu interešu izglītību:  

 Zaļā komiteja – vides izglītības koordinatore Aiga Ūdre 

 Pūtēju orķestris – skolotājs Viesturs Rērihs  

 Lībiešu interešu grupa – skolotāja Mārīte Zandberga 

 Sports – skolotājs Oskars Sproģis  

 Māksla – skolotāja Dace Tindenovska  

 Mājturības pulciņš – skolotāja Marika Baļķīte  

 Dejas — skolotāja Dace Tindenovska 

 Runas pulciņš — skolotāja Dzintra Tauniņa. 

Piesakot savu bērnu nodarbībām, lūdzam, aizpildīt 

iesniegumus, kurus var saņemt pie klases audzinātāja. 

Atbalsta personāls 

 Skolā ir pieejams šāds atbalsta personāls:  

 Psihologs  

 Logopēds  

 Sociālais pedagogs  

 Karjeras konsultants  

 Medmāsa  

 Koriģējošā vingrošana  
Personāla darba laiki būs pieejami informācijas stendā 
Kolkas pamatskolas 1.stāva gaitenī, pie administrācijas 
t.63220576, 26317511 vai interneta vietnē  www.e-klase.lv.  

 Pagarinātās dienas grupa  
Katru dienu no plkst. 11.30 līdz 17.30 skolā darbosies pagarinātā 
dienas grupa. Tās laikā skolotāja vadībā skolēni gatavos mājas 
darbus nākamajai mācību dienai, rotaļāsies, spēlēs spēles un varēs 
darboties Datorklasē. Ja vēlaties pieteikt savu bērnu, aizpildiet 
iesniegumu, kuru varat saņemt pie klases audzinātāja.  

PIRMĀS SEPTEMBRA NEDĒĻAS NOTIKUMI  

 02.09.2013 Zinību diena 9:00 Kolkas pamatskolā, 10:00 

PII „Rūķītis” 

 03.09.2013 8:30 Kārtības ruļļa diena Kolkas pamatskolā. 

Filmu festivāls, Oskara balvu pasniegšana 

 06.09.2012 Ciema un jūrmalas sakopšanas talka. 

Ekspedīcija „Izpēti iežus!” 
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Notikumi 
Sākuma laiks 

(stunda:minūtes) 

Beigu laiks 

(stunda:minūtes) 

Agrā stunda
   

1. stunda
 

08:30
 

09:10
 

2. stunda
 

09:20
 

10:00
 

3. stunda
 

10:10
 

10:50
 

4. stunda
 

11:10
 

11:50
 

5. stunda
 

12:10
 

12:50
 

6. stunda
 

13:00
 

13:40
 

7. stunda
 

13:50
 

14:30
 

8. stunda
 

14:40
 

15:20
 

KOLKAS PAMATSKOLA SKAITĻOS 

2013./2014. mācību gadā: 
skolā mācīsies 97 bērni, no tiem 

 32 pirmsskolēni, 65 pamatskolēni,  

internātā dzīvos 13 iemītnieki, 

pedagoģiskais personāls - 23 pedagogi, no tiem 

bērnudārzā – 5 skolotāji, 15 skolā, bez tiem 

projektā piesaistīti 3 skolotāji (logopēds, 

psihologs, koriģējošās vingrošanas skolotājs), 

tehniskos darbus veic 10 darbinieki.  

 Skolas kavējumi  
 Vecāki ir atbildīgi par to, lai bērni apmeklētu skolu. 
Kavējuma gadījumā laikus informējiet klases audzinātāju vai 
skolas administrāciju (t. 63220576, 26317511). Ja bērns 
neierodas skolā un nav informācijas par neapmeklēšanas 
iemesliem, klases audzinātājs meklēs vecākus. Ja vecāki nav 
sazvanāmi un skolēns skolu neapmeklē, skolai par situāciju 
jāinformē Dundagas novada Sociālais dienests. Esat atsaucīgi 
un savlaicīgi informējiet klases audzinātāju!  

IZMAIŅAS ZVANU SARAKSTĀ 
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Cilvēks, kurš pārvieto kalnus, sāk ar maziem 

akmentiņiem ... Kas tā par vietu Dundagas novadā?  

 
Delete text and place photo here. 

 

SKOLAS PAŠPĀRVALDE 
Aicinām ikvienu skolēnu piedalīties skolēnu pašpār-

valdē – EKOpadomē. Tas ir lielisks veids, kā uzlabot savas 

skolas darbu, padarīt skolas ikdienu interesantāku, 

iesaistīties un organizēt dažādus pasākumus. 

Aicinām vecākus aktīvi līdzdarboties skolas dzīvē, 

atbalstīt pasākumus, izteikt savu viedokli, sniegt ierosināju-

mus un iesaistīties Skolas padomes darbā.  

Skolas padome: 
1) sniedz priekšlikumus skolas attīstībai; 
2) piedalās izglītības procesa un tā rezultātu 

apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes 
uzlabošanai; 

3) sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un 
izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem; 

4) sniedz skolas direktoram priekšlikumus par skolas 
darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības 
programmu īstenošanu; 

5) ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību 
piederumus nodrošina izglītojamo vecāki;  

6) risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai 
skaitā ar skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus 
jautājumus; 

7) veicina skolas sadarbību ar sabiedrību; 
8) informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem 

skolas padomes darbu reglamentējošā nolikuma noteiktajā 
kārtībā; 

9) ir tiesīga veidot [vecāku, izglītojamo] interešu grupas 
un institūcijas, tajās iesaistot skolas izglītojamos un viņu 
vecākus; 

10) veic citus skolas padomes nolikumā un citos 
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

 Skolēnu atrašanās ārpus skolas  

 Rūpējoties par bērnu drošību, nosakām ierobežojumus 
skolēnu atrašanās vietām starpbrīdī. Labos laika apstākļos 
bērni var uzturēties skolas pagalmā. Ārpus skolas teritorijas 
skolēnam nav atļauts iziet, jo nevaram garantēt viņa drošību. 

 Pieredze liecina, ka, atļaujot starpbrīžos iziet ārpus skolas 
teritorijas, jāsaskaras ar pārkāpumiem – pīpēšanu, ciema 
teritorijas piemēslošanu, stundu sākuma kavēšanu.  Starpbrī-
žus organizējam pietiekami īsus, lai bērni var pārkārtoties no 
vienas mācību stundas uz nākamo, tie  nav paredzēti veikala 
apmeklējumam. 

Ja uzskatāt, ka nepieciešams starpbrīža laikā bērnam iziet 
ārpus skolas teritorijas, lūdzu, rakstiski par to informējiet 
skolas administrāciju. 

Vecāki! 

Bērniem arī pamatskolā pieejams dzeramais 

ūdens. Iedodiet uz skolu līdzi nelielu plastmasas 

pudeli, kuru pēc nepieciešamības var uzpildīt. Uz 

pudeles vēlams uzrakstīt bērna vārdu. 



 

 

Ēdināšanas kārtība skolā un bērnudārzā 

Skola nodrošina visiem bērniem ēdināšanas pakalpojumu. Ja šo iespēju neizmantosiet, - dodiet savas 
pusdienas līdzi. Skolā iespējams ēdienu uzsildīt. Valsts finansētas brīvpusdienas piešķirtas 1.un 2.klases 
skolēniem. Par Dundagas novada pašvaldības finansētu brīvpusdienu piešķiršanu var uzzināt Dundagas 
pašvaldības Sociālajā dienestā. (t.63200803, 26618686) 

Šajā mācību gadā brokastis vidēji maksās Ls 0,30, pusdienas Ls 0,80 (Ls 0,60 PII), un launags Ls 0,30. Tā 
kā produktu maksa var mainīties, mēneša beigās kopējā summa tiks precizēta.  

1. Lai pieteiktu bērnu ēdināšanai aizpildiet, PIETEIKUMU ēdināšanai.  
2. Samaksāt par ēdināšanu var Kolkas pagasta pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu uz Dundagas novada 

pašvaldības kontu Dundagas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009115209, a/s «Swedbank», konts: LV72 
HABA 0551 0258 9898 2, ar norādi „Kolkas pamatskolai par (bērna) ēdināšanu par (mēnesi, laika 
periodu).  

3. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ jūsu bērns skolu vai bērnudārzu nevar apmeklēt, ne vēlāk kā tās dienas rītā 
līdz plkst.9:00, telefoniski informējiet šefpavāru (t.63220579, 29614350). 

4. Ja kavējums netiks pieteikts savlaicīgi, par kavētajām dienām būs jāsamaksā. 
5. Lai atteiktos no ēdināšanas pakalpojuma, aizpildiet ATTEIKUMU ēdināšanai. 

Vecāki var piegādāt pašu audzētus dārzeņus, augļus un salasītas meža ogas skolas virtuvei. Lūdzu sazinieties 
ar šefpavāru S.Feldmani (t.63220579, 29614350). 

PIETEIKUMS ĒDINĀŠANAI 

 

Kolkas pamatskolas direktorei 

Vecāka ____________________________ 
Vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. 

Iesniegums. 
Vēlos PIETEIKT savu bērnu 

______________________ 
šādām ēdienreizēm Kolkas pamatskolā vai PII „Rūķītis”: 

 

 brokastīm 

 pusdienām 

 launagam no _____________________(datums). 

 

_______________ 

(datums) 

 

___________________ 

(Paraksts) 

 

www.kolka.lv pamatskola, www.draugiem.lv/kolkaspamatskola, www.e-klase.lv  
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ATTEIKUMS ĒDINĀŠANAI 

 

Kolkas pamatskolas direktorei 

Vecāka ____________________________ 
Vārds, uzvārds, personas kods,  telefona Nr. 

Iesniegums. 
Vēlos ATTEIKTIES no sava bērna 

______________________ 
ēdināšanas Kolkas pamatskolā vai PII „Rūķītis”: 

 

 brokastīm 

 pusdienām 

 launaga no _____________________(datums). 

 

_______________ 

(datums) 

 

___________________ 

(Paraksts) 

 

http://www.kolka.lv/
http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola
http://www.e-klase.lv/

