Sveicam skolotājus un
darbiniekus

2014./2015.mācību
gada aktualitātes
Jauno mācību gadu
Kolkas pamatskolā uzsāk
60 pamatskolēni un 30
pirmsskolēni.

Jā,

mēs

esam skaitliski maza skola!
No otras puses, - esam liela
ģimene, kurā katrs ir gaidīts un
katra

vēlmes ir uzklausītas. Esam skola ar

stabilām vērtībām, labiem rezultātiem valsts pārbaudes darbos,
atvērta skola jaunām iespējām un izaicinājumiem.
Arī šajā mācību gadā gaidāmi interesanti notikumi un
pasākumi. Jauno mācību gadu uzskāsim, pieminot Baltijas valstu
vienotību Baltijas ceļā pirms 25 gadiem, - sadosimies roku rokā
un izveidosim mūsu Skolas ceļu, savienojot bērnudārzu un

Gada tēma: Veselīgs dzīvesveids


Darba jubilejās Skolotāju un darbinieci Larisu
Spridzāni – 45 darba gadu
jubilejā
Skolotāju Aismu Brandi – 45
darba gadu jubilejā
Skolotāju Viesturu Rērihu – 40
darba gadu jubilejā

•••
Apaļās dzīves jubilejās -

 Vizmu Švelenbergu 
 Mārīti Rezongu 
 Guntu Tunkeli 
 Zaigu Kalmani 
 Inesi Sproģi 
 Līgu Apini 
 Viesturu Rērihu 
•••

Vēlam izturību,
veselību un

pamatskolu. Mācību gadā pieminēsim nozīmīgas jubilejas: 2015.
gada 16. martā apritēs 150. gadskārta kopš Aspazijas dzimšanas
dienas, bet 11. septembrī svinēsim Raiņa 150. jubileju. Martā
skolotāja Viestura Rēriha vadītais Kolkas pamatskolas pūtēju
orķestris atzīmēs 40 gadu jubileju ar svētku jubilejas koncertu.
Vasarā, no 6.–12. jūlijam pūtēju orķestris gatavojas piedalīties XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

radošu ik dienu!
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Skolotāju Comenius mobilitātes Lietuvā
Pie Šauļu sākumskolas un bērnudārza
8.un
9.jūnijā
skolotāju
un
darbinieku
kolektīvs
Comenius
projekta noslēgumā devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Lietuvas
partnerskolu
Šauļos.
Pa
ceļam
dalībnieki izbaudīja braucienu ar
vikingu laivu Pāvilostā, apmeklēja
lielāko japāņu dārzu Lietuvā, Dzintara
muzeju Palangā. Šauļos iepazina
pirmskolas un sākumskolas izglītības
iestādes, dalījās pieredzē ar lietuviešu
kolēģiem un apmeklēja šokolādes
rūpnīcu „Rūtas”, uzzināja šokolādes
vēsturi, piedalījās degustācijā un
saldumu
gatavošanā.
Mājupceļā
apmeklēja īpašu un pasaulē pazīstamu svētvietu Krustakalnā.

Šokolādes rūpnīcas “Rūtas” meistardarbnīcā skolotāji
mācās gatavot kārumus

Krustakalnā ar Comenius projekta sertifikātiem

Dabaszinību kabineta pārvērtības
Viens no kabinetiem skolā, kurš savu izskatu nebija mainījis kopš skolas uzcelšanas, bija Ķīmijas
kabinets. Mācību saturam modernizējoties, arī mācību videi un telpai bija nepieciešamas pārmaiņas.
Dabaszinību priekšmeti – dabaszinības, ķīmija, fizika, ir tie priekšmeti, kuros skolēniem zināšanas ir
iespējams apgūt eksperimentējot un veicot atklājumus, tādēļ kabinets ir ne tikai izremontēts, bet arī
mūsdienīgi aprīkots. Mācību gadu uzsākot, 3.septembrī 1.stundas laikā notiks Dabaszinību kabineta
atklāšana. Aicinām arī vecākus un visus interesentus!
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Ciemos pie Kolkas bākas
29. maijā Kolkas ragā notika īpašs pasākums - Vides nakts, kurā svinējām tagadējās Kolkas bākas
130 gadu jubileju. Skolēni piedalījās radošo darbu konkursā, kurā tapušie zīmējumi un bākas maketi bija
apskatāmi informācijas centrā Kolkasragā un Tautas namā bākas jubilejas pasākumā. Darbu izvērtēšanā
atsaucīgi iesaistījās arī ārzemju ceļotāji. Tika apbalvoti seši zīmējumu autori — Ieva Langzama, Edijs
Pagils, Sintija Antmane, Julians Kevrelis, Zane Apine un Kārlis Runcis. Uzvarētājus kopā ar skolotāju
Daci Tindenovski vietējais
zvejnieks Dainis Zvirbulis ar savu laivu 10.augustā aizveda ekskursijā uz bāku.
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PIRMĀS SEPTEMBRA NEDĒĻAS
NOTIKUMI
01.09.2014. Zinību diena 9:00 Kolkas
pamatskolā un PII „Rūķītis”. Skolas ceļš.
02.09.2014. Jūrmalas un ciema sakopšanas
Talka.
03.09.2014. Dabaszinību kabineta
atklāšana. Eksperimenti Zili brīnumi.
14.09.2014. Spēka diena Kolkā
26.09.2014. Olimpiskā diena

Vai tu proti peldēt?
Peldētprasme ir svarīga ne tikai
drošībai uz ūdens, tā veicina fizisko
attīstību un ir nepieciešama dažādās
profesijās, piemēram, stjuartiem.
Šajā mācību pusgadā katrs skolēns
varēs piedalīties vienā peldētamācības
nodarbībā Ventspils peldbaseinā.
11.septembrī uz baseinu dosies 6. un
8.klases skolēni, 15.septembrī 5., 7. un
9.klases skolēni, 16.septembrī 1.-4.klases
skolēni.

Eksāmenu rezultāti
Veiksmīgi noslēdzies iepriekšējais mācību gads. Mūsu absolventi parādījuši labus rezultātus
eksāmenos. Skolu kopvērtējumā Kolkas pamatskola ieņem 9.vietu eksāmenu sasniegumu rangā.
Eksāmenu rezultāti atspoguļo vairāku gadu skolēnu un skolotāju ieguldītā darba rezultātu. Priecājamies
par mūsu absolventu panākumiem un paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Aicinām skolēnus būt
zinātkāriem,

uzcītīgiem

mācībās,

pildīt

mājas

darbus

un

aktīvi

darboties

stundās

jaunajā

2014./2015.mācību gadā!
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Atbalsta personāls
IZMAIŅAS ZVANU SARAKSTĀ

Skolā ir pieejams atbalsta personāls:
Oļegs Nikiforovs

Stundu laiku saraksts no 01.09.2014.

Inese Sproģe

Ierašanās,
8:20
8:30
sakārtošanās
Piecminūte
8:30
8:35
1.stunda
8:40
9:20
2.stunda
9:30
10:10
3.stunda
10:20
11:00
Pusdienas visiem 11:00-11:30
4.stunda
11:30
12:10
5.stunda
12:20
13:00
6.stunda
13:10
13:50
7.stunda
14:00
14:40
8.stunda
14:50
15:30

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

Katru rītu 8:30 visi satiekamies 1.stāva
gaitenī,
lai
sasveicinātos
un
novēlētu
interesantu mācību dienu!

VISPĀRĒJĀS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Arī

šajā

mācību

gadā

skola

pamatizglītības programmu un

īsteno

Pirmsskolas

izglītības

programmu,

Vispārizglītojošo

Speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar

mācīšanās

traucējumiem. Skola piedāvā daudzveidīgu interešu izglītību un fakultatīvās nodarbības:
miteja – vides izglītības koordinatore

– skolotājs Oskars Sproģis
Volejbols – skolotājs Uldis Laukšteins

Aiga Ūdre
– skolotājs Viesturs Rērihs

Mūsdienu dejas — skolotāja Daina Miķelsone

– skolotāja Mārīte

— skolotāja Dzintra Tauniņa
Koriģējošā vingrošana – skolotājs Ansis Roderts

Zandberga
Mājturības pulciņš – skolotāja Larisa Spridzāne

Piesakot savu bērnu nodarbībām, lūdzam, aizpildīt iesniegumus, kurus var saņemt pie klases
audzinātāja.

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!
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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 un stundu sākuma kavēšanu. Starpbrīžus organizējam pietiekami īsus, lai bērni
var pārkārtoties no vienas mācību stundas uz nākamo, tie nav paredzēti veikala apmeklējumam.
Informējam, ka Kolkas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka skolēniem skolas darba
laikā jāatrodas skolas telpās vai labos laika apstākļos skolas teritorijā. Vecāki uzņemas atbildību, ja skolēns
neievēro šos noteikumus un skolas darba laikā atrodas ārpus skolas teritorijas bez pedagoga uzraudzības.
Lūdzam parakstīties klases audzinātāja izsniegtajā veidlapā par to, ka esat informēti par skolas
iekšējās kārtības noteikumiem!

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.

Pagarinātās dienas grupa
Katru dienu no plkst. 13.00 līdz 17.10 skolā darbosies pagarinātā dienas grupa. Tās laikā pagarinātās
dienas grupas 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.

Paldies PLPKS Dundaga un tās valdes priekšsēdētājam Guntim Pirvītim par Kolkas
skolēniem dāvāto garšīgo un veselīgo pienu Zinību dienā!
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Skolas pašpārvalde
Aicinām skolēnus un vecākus aktīvi piedalīties skolas dzīvē, darbojoties
skolas pašpārvaldē! Skolēnu padomē var pieteikties pie direktora
vietnieces ārpusklases darbā Dzintras Tauniņas, bet vecāku pārstāvjus
Skolas padomē aicinām izvirzīt klašu vecāku sapulcēs.

Vasaras akadēmija
No 24. līdz 26. augustam kempingā „Veccepļi” notika jau par tradīciju
kļuvušās Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu jauniešu apmācības „Vasaras Akadēmija”. Šogad apmācības
vadīja Māris Resnis - atpazīstamākais treneris jauniešu, sociālo un jaunatnes darbinieku vidū visā Latvijā. No Kolkas
pamatskolas piedalījās Kārlis Runcis un Toms Tindenovskis.
Stāsta Toms - Pirmā diena iesākās ar „enerdžaizeri”, lai iepazītos viens ar otru. Dienas aktivitātēs vairāk
iepazināmies un mācījāmies sadarboties. Aktivitātēs galvenā tēma bija līdzdalība un sadarbošanās - komandās visi
kopīgi domājām kā dabūt bumbiņu pēc iespējas tālāk nešķērsojot līniju, un kā ātrāk visai komandai, tikt cauri cilpai.
Pēcpusdienā mums stāstīja par atbildības uzņemšanos. Vakarā komandās vadījām aktivitātes pārējiem, kas nebija
nemaz tik viegli, jo cilvēku bija daudz.
Otrās dienas rītu sākām ar aktivitātēm, lai visi pamostos un būtu gatavi darbam. Analizējām pirmajā dienā
veiktos uzdevums. Katrai komandai bija iespēja novērtēt savu darbu, izsecināt, kas izdevās, ko nākamreiz vajadzētu
darīt citādi komandas darbā. Māris Resnis mūs iepazīstināja ar „līdzdalības kāpnēm”, kurās atspoguļo, kā soli pa
solim var nonākt līdz dalībai kopīgos projektos. Kopīgi apspriežoties, noskaidrojām, ka šīs ‘kāpnes’ tik tiešām strādā!
Strādājot grupās, katram vajadzēja atrast risinājumu kā izglābt pasauli. Katrs varēja piedāvāt savas idejas, un
galu galā nonākt pie laba plāna pasaules glābšanai.
Vakarā mūsu programmā bija „Talantu un netalantu šovs”. Starplaikos starp lekcijām tika cītīgi gatavoti
visdažādākie priekšnesumi. Uzstāties varēja ikviens, pat tie, kam šķiet, ka nav kādu īpašu talantu - galvenais bija
radoša pieeja. Māris Resnis muzicēja ar degunu, tika uzvests ģimenes attiecību šovs, kā arī sacerēta dziesma speciāli
„Vasaras Akadēmijai”. Jautrā noskaņā, dziesmas un spēles palīdzēja sagaidīt rītu, kad kopīgi tika ceptas pankūkas!
Trešajā „Vasaras Akadēmijas” dienā rītu pavadījām, analizējot iepriekšējo dienu notikumus, lekcijas, aktivitātes,
spēles un vakara pasākumus. Galvenokārt mēģinājām katrs saprast, kādus sasniegumus vēlamies gūt. Apmācību
noslēgumā katrs sev uzrakstījām pastkarti, lai vienmēr atcerētos šīs trīs lieliskās dienas „Vasaras Akadēmijā”.

Konkurss! Konkurss! Konkurss! „Veselīga dzīvesveida recepte”
Uzraksti pats vai kopā ar klasesbiedriem ieteikumus vai savus padomus, kā dzīvot veselīgi. Recepti nodot
skolotājai Dzintrai Tauniņai līdz 26.09.2014. Pirmās un interesantākās receptes autori saņems balvas!
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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., 2. un
3.klases skolēniem, Dundagas novada pašvaldības finansētas brīvpusdienu – 4.klases skolēniem. Par
brīvpusdienu piešķiršanu pārējo klašu skolēniem var uzzināt Dundagas pašvaldības Sociālajā dienestā.
(t.63200803, 26618686).
Šajā mācību gadā ēdināšana PII „Rūķītis” mazajā / sagatavošanas grupā maksā dienā EUR 1,20 / 1,43:
(brokastis maksā EUR 0,28 / 0,36, pusdienas EUR 0,64 / 0,71, un launags EUR 0,28 / 0,36), Kolkas
pamatskolā pusdienas EUR 1,14.
1. Lai pieteiktu bērnu ēdināšanai aizpildiet, PIETEIKUMU ēdināšanai.
2. Samaksāt par ēdināšanu var Bērnu uzturmaksu var maksāt pagasta pārvaldes kasē vai pārskaitīt uz
kontu: Dundagas novada pašvaldība reģ.Nr.90009115209, LV72 HABA 0551 0258 9898 2, HABALV22, vai
LV65 PARX 0007 5064 9000 2 PARXLV22. Mērķis – uzturmaksa par (bērna vārds, uzvārds) 2014.gada
mēnesis Telefons uzziņām 63220551.
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, uzrakstiet ATTEIKUMU ēdināšanai.
Vecāki var piegādāt pašu audzētus dārzeņus, augļus un salasītas meža ogas skolas virtuvei. Lūdzam
sazinieties ar šefpavāru S.Feldmani (t.63220579, 29614350). Iesniegumus varat saņemt pie klases
audzinātāja.
PIETEIKUMS ĒDINĀŠANAI
Kolkas pamatskolas direktorei
Vecāka ____________________________
Vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr.

Iesniegums.
Vēlos PIETEIKT savu bērnu __________________________________________
šādām ēdienreizēm Kolkas pamatskolā, PII „Rūķītis” vai internātā „Rūķu nams”:

_______________
(datums)
___________________
(Paraksts)
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