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Zagļi zog ziemas zilo ziemeļvēju. Zirgam zaimo zaļa zāle, zaglis zog zaļo zāli. Zagli 

zodz, zodz, zodz zibeni zirgzogoto. Zibens zars ziemeļos, ziemeļi zibeņos. Artūrs 

Rundšteins 

Zaļa zirga zupas zaglis ziemo ziemas zaļumā. Zirgam zaķis zīlē zilas zvaigznes. Zirdzīgi 

zirņi zvejo Zanes zeķes. Zelta zariņš zili zvejo. Katrīna Liepa 

  

Kolkas pamatskola     Skolas Vēstis
Tici brīnumam un tas 

piepildīs tavus sapņus! 

 „Tie, kas jāj ar zilo zirgu, tie 

visu pasauli redz zilu: esot 

zili zaķi, zili pūpēži un zilas 

ievas. Tāpēc jau arī saka: zili 

brīnumi. Pats zilais zirgs jau 

ir zils  brīnums, un, kas ar 

viņu jāj, - redz zilus 

brīnumus. Parasti gan viņš 

laižot sev tuvumā un 

atļaujot ar sevi jāt tikai 

dzejniekiem, bet ja jums ir 

saujiņa zilu auzu … Vai jums 

ir saujiņa zilu auzu?”  

Imants Ziedonis  

„Zilā pasaka” 

 

 

Zīlīte ziņo zaķim: „Zirga zvaigznājs zaigo!” Rihards Macijauskis 

Zils zvejnieks zvejo zaļus zirgus. Zirgam zaļos zābakos zaros zilas zeķes Ziemassvētkos. 

Ralfs Rūdolfs Frišenfelds 

Zirgs zvejoja zaļu zaru.Zils zirgs zīlēja zeltīto zvaigzni. Marta Muņķevica 

Zaglīgais zirgs zibenīgi zaglim zog zilās zīda zeķes. Zaglīgais zirgs ziemos 

Ziemassvētku zābakā.  Jānis čačis 

Zirgi zirgojoties zaga zābakus. Zirgi ziemeļos zvejoja zivis. Ziemassvētku zvaniņam. 

Edijs Pagils 

Zirgi zaga zilo zupu Zaigai. Zaiga zaga ziediņam zābaku. Zirgs zirņos zaga zvaigznes. 

Zeķes zaga zilās zvaigznes. Zilei ziedi ziedēja, zirgi zobojās. Priecīgus Ziemassvētkus! 

Kristīne Stumbra 

Zirgs zirdzīgs – zieds ziedēja. Zils zaļš zābaks zaļajā zālē, zirgs zīmēja zaļzilus ziedus. 

Laura Bertholde 
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Ziemassvētku laiks  

Gandrīz jau klāt Ziemassvētki. Kaut laiks par to nemaz neliecina. Tik dažviet izpušķotas 
Ziemassvētku eglītes liek nojaust, ka svētki gandrīz jau sagaidīti. Protams, iepirkšanās drudzis, kas 
valda lielveikalos ir svētku neiztrūkstoša sastāvdaļa. Katrs steidz nopirkt labāko dāvanu, bet, manuprāt, labāk 
ir dāvaniņu pagatavot pašam – tā būs vērtīgāka saņēmējam. 

Skolas pusgads arī tūlīt noslēgsies, cerams, ar labām atzīmēm visiem. . Klāt arī klases vakaru 
laiks. Katra klase cenšas oriģinālāk izpušķot klasi. Protams, idejas ir dažādas un katram savas. 

Novēlu visiem Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno Gadu! Lai jums prieka un sirsnības 
pilns šis svētku laiks! Lai jaunajā gadā izdodas VISAS atzīmes dabūt VISMAZ uz 7! 

Sintija Marta Antmane, 8.klase 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Baltais stārķis  

 Šogad pie mums Kolkas pamatskolā 
viesojās baltais stārķis no Melnsila.Kā 
pa brīnumu viņš pie mums atnāca 
septembrī, kad visi stārķi jau ir 
aizlidojuši. Mums visiem tas bija 
patīkams pārsteigums. Mūsu skolas 
teritorijā stārķis jutās tā, it kā te būtu 
bijis jau vairākas reizes. Šis stārķis pie 
mums nāca klāt, jo viņš bija pieradis 
pie cilvēka klātbūtnes. mums bija 
interese par viņu, viņš šņāca un 
nelaida sev klāt. Kad pēc kāda laika 
atbrauca ornitologs pēc stārķa. Viņu 
aizveda uz vietu kur stārķis var 
pārziemot. Mēs bijām priecīgi, kad 
stārķi nogādāja siltā un drošā vietā. 
Šis notikums mūsu skolā ir ļoti 
priecīgs un zīmīgs.  

Artūrs Rundšteins, 6.klase 

 

Zinību diena Kolkas pamatskolā  
Kolkas pamatskolā 2. septembrī svinēja Zinību 

dienu. Beigusies skaistā vasara un iesācies jauns 

mācību gads. 

Šajā dienā visai skolas saimei bija liels 

satraukums, jo daudzi skolēni nebija tikušies visu 

vasaru. 

Mana mamma vasarā bija audzējusi puķes, lai 

skolotājai uzdāvinātu pirmajā skolas dienā. Skolotāja 

par manām puķēm bija priecīga. Pēc tam atnāca 

pārējie skolēni, un noskanēja arī zvans, kas aicināja 

uz zāli. Tajā mūs sagaidīja divi jautri velniņi ar 

skaistiem akmeņiem, jo šogad mūsu skola Comenius 

projektā pēta tematu „Ieži un minerāli”. Katra klase 

saņēma uzdevumu klase apgleznot akmeņus. Kolkas 

pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens apsveica mūs 

visus skolas svētkos, bet jautrie velniņi uzdāvināja 
katram skolotājam skaistu gladiolu.   
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Vissvinīgākais brīdis bija 1.klases skolēnu uzņemšana skolas saimē, šogad mācības 1.klasē uzsāka pieci 

skolēni, kurus mācīs skolotāja Jana Roderte. Lai viņiem veicas! 

Mūsu klasē audzinātāja mums iedeva jaunas dienasgrāmatas. Visi manas klases skolēni nepriecājas 

par pirmo skolas, dienu, jo viņi zina, ka būs daudz jāmācās.  

Šī diena mana uztverē bija nozīmīga. 

Līva Bramane, 7.klase 

Kārtības ruļļa diena  

Kolkas pamatskolā 9. septembrī norisinājās pasākums "Kārtības 

rullis". Pirmais uzdevums: uzzīmēt klases, gaiteņa, pagalma karti, 

paslēpt 3 krāsainas bumbiņas un kartē ievilkt krustus. Kartes 

gatavas. Pēc tam mēs izlozējām, kurš plāns būs kurai klasei. Pēc 

tam dodamies meklēt paslēptās bumbiņas. Otrās klases bumbiņas 

bija noslēptas mikroviļņu krāsnī, krūzē un skapī zem izlietnes, stāsta 

Miks. Jauns uzdevums - nofilmēt Kārtības rulli. Mūsu klasei gāja labi. 

Pēc filmēšanas bija pusdienas un pēc pusdienām mēs devāmies uz 

zāli. Pēc mums zālē ienāca slavenības - Priyanka Chopra, Bjork 

Mundsdttir, Chuck Norris, Danny Devito un Angelina Jolie. Izrādījās, 

ka mūsu filmas bija nominētas Oskara balvai. Man patika visas filmas, bet visvairāk mūsējā, jo tas ir 

lielākais gandarījums par savu paveikto darbu. Man ļoti patika šis pasākums.  Toms Tindenovskis, 

7.klase 

 

Olimpiskā diena  
Visā Latvijā 27. 

septembrī notika 

Olimpiskā diena, kurā 

skolēni un skolotāji 

apvienojās spēkos 

sporta spēlēs un 

stafetēs. No rīta 10:00 
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visa Latvija vienojās kopīgā rīta rosmē, kuru translēja pa radio. Pēc šīs rīta rosmes visa skola nostājās 

kopīgam ģimenes foto. Skolotāji bija iejutušies Jautrās ģimenes locekļu lomās, kā, piemēram, mamma un 

tētis Jautrie, vecmāmiņa Ināra Jautrā. Pie katra no ģimenes pārstāvja skolēni spēlēja Jautro spēles - Purva 

šķērsošana, Roboti, Akmens piramīda un virvju trase. Pēc spēlēm visi dalībnieki saņēma balvā diplomu un 

sulas paciņu. Dienas noslēgumā notika tautas bumbas turnīrs, kurā piedalījās arī vecāki. 

Megija Grīnerte, 9.klase  

Talka. Iežu medības  

2013. gada 6.septembrī Kolkas pamatskolā notika 

Rudens talka, kuras tēma bija "Iežu medības".  

No rīta, aizejot uz skolu, visi skolēni sapulcējās 

ķīmijas kabinetā. Tur notika lekcija, kur skolotāja 

Aija Valciņa pastāstīja par iežiem un minerāliem. 

Pēc tam bija definīciju spēle. Katra klase 

skolas mežā, noteiktā teritorijā, izveidoja 

mīklas interesantiem objektiem, kuri atradās 

šajā teritorijā. Tam tika dots noteikts laiks, un 

pēc tam klasēm bija jāsamainās ar lapiņām un 

šīs mīklas jāatmin. 

Pati galvenā šīs dienas aktivitāte bija 

došanās ciema sakopšanas talkā. Kā jau katru 

gadu, arī šogad katrai klasei bija sadalīta 

noteikta teritorija, kas jāsakopj, tikai šoreiz vēl 

vajadzēja atrast interesantus akmeņus, kuri tika 

izvietoti skolā, pirmā stāva gaitenī, nelielā izstādē. 
Paula Kučinska, 9.klase 

ASTOTĀ ZAĻĀ KAROGA SAŅEMŠANA  

2013. gada 4. oktobrī mēs, Kolkas pamatskolas Zaļās komitejas locekļi devāmies uz Rīgu pēc godam nopelnītā, nu 
jau astotā zaļā karoga. 

Ceļš nelikās ilgs, jo starp piecām meitenēm bija arī vienīgais puisis Ralfs. No sākuma devāmies uz Latviešu biedrības 
namu. Greznajā zālē, aplausiem skanot, mūs un skolotāju Aigu Ūdri aicināja uz skatuves, kur mums pasniedza 8.zaļo 
karogu. 

Piemiņai uzņēmām dažas fotogrāfijas un devāmies uz Zemkopības ministriju. Veselīga uztura akcijā kopā ar pavāru 
Rihardu Frīdenbergu Kalniņu mācījāmies gatavot salātus. Kārtīgi izsmējušies, ķērāmies vērsim pie ragiem un sākām 
gatavot.  

Ralfs Zorģis, 7.klase 
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Skolotāju diena  

Skolotāju diena sākās ar Pūtēja orķestra dziesmu. Pēc tam sekoja maza dzeju izrāde, kurā 
bija daudzas skaistas dzeju rindas. Skolotājus apsveica 9.klases skolnieces Megija Grīnerte un 
Paula Kučinska. Dzeju lasīja: skolotāja Dzintra Tauniņa un 5., 6.,7. klases skolēni. Kā jau skolēni 
bija padomājuši un sagādājuši skolotājiem dāvanas. 

Mūsu skolas bērni 9.klases skolēni apņēmās izpildīt pašu grūtāko darbu: būt par skolotāju. 
Andris Jankevis un Mikus Laukšteins bija mūzikas skolotāji. Anna Valciņa un Sigita Jankevica 
apņēmās izpildīt skolotājas Aismas Brandes darbu. Paula Kučinska bija aizgājusi ciemos pie 4. 
Klases skolniekiem. Megija Grīnerte un Agnija Bertholde apciemoja 2.klasīti. Toms Stārķis- angļu 
valodas skolotājs!!! Sporta skolotājs bija Spridzāns Ēvalds.  

Paldies skolotājiem, ka viņi mums ir! 

Nikola Kuzmina, 5.klase 

Kolcinieki Itālijā  

2013. gada 22. oktobrī mēs devāmies uz Itāliju sakarā 
ar Comenius projektu. Ar mums kopā devās arī Sikšņu 
pamatskolas pārstāvji.  

Ierodoties mēs devāmies uz viesnīcu ‘’Regina’’, kurā 
skolotāji pavadīja visas dienas. Vēlāk jau braucām uz 
Priverno, tur mēs devāmies nelielā ekskursijā.  

Nākamajā dienā mēs devāmies uz pilsētas mēriju, kur 
mums stāsta par Itālijas vēsturiskajām vērtībām. Pēc tam 
mums bija atvēlēts laiks, lai apskatītu Priverno tirgu un 
bērnudārzu. Vēlāk devāmies apskatīt kalnus un alas. 

3. dienas rītā daži skolēni mums sniedza priekšnesumu 
gan spēlējot, gan dziedot, vēlāk gājām ekskursijā pa skolu. 
Pēc skolas apskatīšanas gājām uz nākamo bērnudārzu, un 
arī šeit bērni mūs sagaidīja dziedot. Pēc šī apmeklējumu jau 
devāmies uz nākamo skolu, tur mūs sagaidīja, dziedot katras 
valsts himnu un pēc tam sekoja draudzības volejbola mačs. 
Vēlāk jau atkal devāmies kalnos, no kuriem pavērās brīnišķīgs skats. Pēc tam braucām uz Nimfu dārzu, kurā aug dažādi augi no 

dažāda klimata valstīm. 
No rīta sadalījāmies pa grupām un gājām uz darbnīcām. Vispirms devāmies 

uz darbnīcu, kurā uz vara plāksnēm bija kaut kas jāiegravē ar zīmuli, vēlāk uz 
ķīmijas darbnīcu un visbeidzot uz t-kreklu darbnīcu.  

Pēdējā dienā atvadījāmies no visiem un braucām uz Romu. Nonākot tur 
nolikām mantas un devāmies ekskursijā pa Romu un apskatījām vairākas 
interesantas vietas.  

Elizabete Bordjuga, 7.klase 

Latvijas svētki  

Šogad, 18. novembrī, Latvija atzīmēja savu 95. jubileju. Arī mūsu skolā bija 
svinīgs pasākums. Ikviens tā dalībnieks pie apģērba bija piespraudis lentīti Latvijas 

karoga krāsās.  
Pasākums sākās ar kopīgu valsts himnu, kuru atskaņoja skolas pūtēju orķestris. 

Pēc himnas mūsu skolēni - Toms Tindenovskis un Ervins Roderts, norunāja pašu 
skolēnu sarakstītu prezidenta runu. Pēc svinīgās runas, mūs un Latviju apsveica Baiba 
Šuvcāne. Skolā viesojās Saeimas deputāts Dāvis Stalts,  kurš bija sarūpējis balvas 
konkursa "Mans akmens stāsts" dalībniekiem. Konkursa uzvarētājs, Aivis Vindulis, 
ieguva ceļojumu uz Saeimu. Latviju apsveica arī Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 

Aldis Pinkens. Svinīgo pasākumu noslēdza orķestra priekšnesums.  
Mikus Laukšteins, 9.klase 
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Zaļā karoga pacelšanas svētki  
Šogad Kolkas pamatskola saņēma Zaļo karogu, jo Kolkas pamatskola ir Eko skola. Visiem skolotājiem un skolēniem 

vajadzēja vismaz vienu lietu zaļā krāsā. 
Zaļā karoga svētkos mēs dziedājām Latvijas himnu. 

Šajā dienā tika apsveikti skolēni, kuri katru gadu iet pulciņā 
„Zaļajā komitejā ‘’,Megija, Paula, Elizabete un Agnija. 

Mēs noskatījāmies brīnišķīgu filmu, kuru uztaisīja 
Kristiāns Kevrelis. Kristiāns ir uztaisījis ļoti daudzus video, 
par Kolku. 

Zaļā karoga dienā runāja skolas direktore Antra 
Laukšteine un Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens. 
Šajā dienā spēlēja Kolkas pamatskolas orķestris. Orķestra 
zēni bija zaļos T-kreklos, citi zaļās jakās. 

Pēc manām domām šis pasākums bija izdevies ļoti labi! 
No paša rīta varēja jau pasmaidīt. 

Marta Muņķevica, 6.klase 

Tehniskās jaunrades dienas Ventspilī  
Šā gada 24.novembrī vairāki mūsu skolas skolēni brauca uz Tehniskās jaunrades dienām Ventspilī. Pasākumu 

organizēja RTU studenti, palīdzot dalībniekiem apgūt inženierzinātņu pamatus. Mums bija iespēja konstruēt robotus, 
būvēt lidmodeļus un laiviņas, veidot elektromagnētiskā lauka detektorus, iejusties alķīmiķa lomā un pētīt audumu 
īpašības, vērot, kurš spageti tilts izturēs lielāku smagumu.  

Stacijā „Alķīmiķa baterija” bija jāizveido baterija, ūdenī iejaucot 
sāļus un ievietojot tajā dažādus metālus. Šajā stacijā es ieguvu 1. vietu, 
bet Kārlis Vaļinieks - otro. 

Stacijā „Elektrodetektors” mēs veidojām tādu ierīci, kurai, 
noteiktā vietā pietuvinot magnētu, iedegas lampiņa. Šajā stacijā pirmo 
vietu ieguva Megija Grīnerte. 

Pasākumā viesojās arī fizmix.lv pārstāvji, demonstrējot kubveida 
burbuli, kā izraut galdautu tā, lai tas, kas uz tā atrodas, paliktu uz galda 
un vēl citus aizraujošus eksperimentus. 

Šis pasākums bija lielisks. Cerams, ka tāds notiks arī nākamgad un 
mēs tajā varēsim piedalīties! Citus attēlus skatīt 

http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola/ Ervins Roderts, 7.klase 

Konkurss “Mana akmens stāsts”  

No 10. oktobra līdz 10. novembrim mūsu skolas skolēni un arī 
skolotāji fotogrāfēja, montēja un sūtīja attēlus fotokonkursam „Mana akmens stāsts”. Sākumā konkurss nebija pārāk 
populārs. Pirmā darbu bija iesūtījusi Nikola no 5. klases – atzinība viņai par to! Bet, kad darbu iesniegšanas laiks tuvojās 
beigām, saradās arī citi akmeņi ar saviem stāstiem. Kopumā darbus iesūtīja 16 skolēni un 5 skolotāji.  

Par konkursa darbiem varēja balsot portālā draugiem.lv. Tas darbs, par kuru visvairāk balsu, ieguva skatītāju 
simpātiju. Laikam mani draugi bija visaktīvākie un sabalsoja par manu bildi 
visvairāk. Tā es ieguvu skatītāju simpātiju. 

Apbalvošanas ceremonija notika kopā ar valsts svētku pasākumu. Pie 
mums viesojās Saeimas deputāts Dāvis Stalts. Bijām patīkami pārsteigti. 
Tika pasniegtas divas īpašas balvas. Viena tika mūsu ģimenei – fotoaparāts. 
Laikam tāpēc, ka piedalījāmies pilnīgi visi – arī mazie brāļi. Otra balva tika 
Aivim Vindulim. Viņa darbā Dāvis Stalts atzīmēja latviskās zīmes, kas bija 
veidotas no dzintariem. Aivis kopā ar aploksni saņēma dāvanā ekskursiju 
pa Rīgu kopā ar mūsu viesi. Apsveicam!   

         Ervins Roderts, 7.klase  

http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola/gallery/index
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1.klasē Zanei Karlīnei Apinei Par labām un teicamām sekmēm 

 Ievai Antmanei Par labām un teicamām sekmēm 

 Patrikam Paulam Grīnvaldam Par labām un teicamām sekmēm 

 Kristianam Libreiham Par sabiedrisko aktivitāti 

2.klasē Elīnai Graudēvicai Par labām un teicamām sekmēm 

 Mikam Matīsam Keheram Par labām un teicamām sekmēm 

 Laurai Licenbergai Par labām un teicamām sekmēm un mācību stundu nekavēšanu 

 Francim Lagotskim Par labām un teicamām sekmēm 

 Jānim Dāvidam Ūdrim Par labām un teicamām sekmēm un sabiedrisko aktivitāti 

 Elizabetei Annai Feldentālei Ar sabiedrisko aktivitāti 

 Ričardam Laukšteinam Ar sabiedrisko aktivitāti un mācību stundu nekavēšanu 

3.klasē Kārlim Rodertam Par labām un teicamām sekmēm un sabiedrisko aktivitāti 

 Annijai Valciņai Par sabiedrisko aktivitāti 

4.klasē Evelīnai Luīzei Feldentālei Par labām un teicamām sekmēm unsabiedrisko aktivitāti 

 Ralfam Gleglu Par labām un teicamām sekmēm, sabiedrisko aktivitāti un 

mācību stundu nekavēšanu 

 Rihardam Kārlim Jostiņam Par labām un teicamām sekmēm 

 Markusam Vindulim Par sabiedrisko aktivitāti 

5.klasē Nikolai Kuzminai Par labām un teicamām sekmēm un sabiedrisko aktivitāti 

 Laurim Līdumam Par sabiedrisko aktivitāti 

6.klasē Rihardam Macijauskim Par labām un teicamām sekmēm un mācību stundu nekavēšanu 

 Jānim Čačim Par aktīvu sabiedrisko darbu 

 Kristīnei Stumbrai Par aktīvu sabiedrisko darbu 

 Ralfam Frišenfeldam Par aktīvu sabiedrisko darbu 

 Martai Muņķevicai Par mācību stundu nekavēšanu 

 Artūram Rundšteinam Par mācību stundu nekavēšanu 

7.klasē Ervinam Rodertam Par labām un teicamām sekmēm un sabiedrisko aktivitāti 

 Kārlim Runcim Par labām un teicamām sekmēm 

 Ralfam Zorģim Par sabiedrisko aktivitāti 

 Tomam Tindenovskim Par sabiedrisko aktivitāti 

8.klasē Sintijai Martai Antmanei Par labām un teicamām sekmēm un aktīvu sabiedrisko darbu 

 Matīsam Jākobsonam Par aktīvu sabiedrisko darbu 

9.klasē Megijai Grīnertei Par labām un teicamām sekmēm un sabiedrisko aktivitāti 

 Paulai Kučinskai Par sabiefrisko aktivitāti 

 

  

Sveicam augstākās vidējās atzīmes 

ieguvējus: 

 4.-6.klasēs Rihards Kārlis 

Jostiņš – 7,78 balles 

 7.-9.klasēs Sintija Marta 

Antmane – 8,56 balles 
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Ātrlasīšanas sacensību uzvarētāji: 

 

1.klase Zane Karlīne Apine 65 vārdi minūtē 

2.klase Mikus Matīss Kehers 82 vārdi minūtē 

3.klase Kārlis Roderts 82 vārdi minūtē 

4.klase Ieva Langzama 112 vārdi minūtē 

5.klase Nikola Kuzmina 92 vārdi minūtē 

6.klase Marta Muņķevica 111 vārdi minūtē 

7.klasē Ervins Roderts 152 vārdi minūtē 

8.klase Sintija Marta Antmane 116 vārdi minūtē 

9.klase Paula Kučinska 149 vārdi minūtē 

Paldies skolotājai Mārītei Zandbergai par noorganizēto konkursu! 

Dalība konkursā “Sargāsim Latvijas floru un faunu”  

Arī šogad mūsu vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki (skolotāja Marika Balķīte) piedalījās SIA 

„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra” skolēnu zīmējumu vides konkursā „Sargāsim 

Latvijas floru un faunu”. Konkurss notiek jau ceturto gadu pēc kārtas un vienmēr priecē gan skolēnus, 

gan pedagogus, gan AAS Piejūra darbiniekus un sadarbības partnerus ar jauko kalendāru, kas ir kā 

skaista balva Jauno gadu uzsākot. Kalendāru 2014. gadam, kas tapis no labākajiem skolēnu 

zīmējumiem, var apskatīt interneta vietnē: http://www.piejuraatkritumi.lv/wp-

content/uploads/2013/12/kalendaars_2014.pdf 

 

http://www.piejuraatkritumi.lv/wp-content/uploads/2013/12/kalendaars_2014.pdf
http://www.piejuraatkritumi.lv/wp-content/uploads/2013/12/kalendaars_2014.pdf

