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Iededz sveci mijkrēslī zilā - 

Atkal brīnuma mirklis klāt, 

Kad spožāko zvaigžņu gaismu 

Visam gadam vajaga krāt. 

 

Vislielāko paldies vēlamies teikt 

bērniem, vecākiem, skolotājiem, 

skolas darbiniekiem un visiem 

tiem, kas Kolkas pamatskolas 

2014.gadu piepildījuši ar 

darboties prieku, radošu un 

atbildīgu darbu, sapratni, 

pozitīvu attieksmi, palīdzīgu 

roku un atbalstošu plecu!   

 

Gadu mijā novēlam visiem - labu 

veselību, visu sapņu un ieceru 

piepildīšanos Jaunajā 2015.gadā! 

 

Ticību,  

cerību un 

mīlestību!  

 

Skolas padomes vecāku apsveikumi 

Ziemassvētkos 

 „Augt un attīstīties- 

Redzēt un saskatīt,  

Just līdzi un mierināt,  

Priecāties un smieties, 

Būt laimīgiem!  

Līga Feldentāle 

„Būt labestīgiem, 

mīļiem, iecietīgiem pret 

apkārtējiem. Spēt 

ieklausīties citādā viedoklī 

un necenties uzpiet savu kā 

vienīgo pareizo. Mēs katrs 

esam citādāks, mēs daudz 

mācāmies no apkārtējiem, 

bet novēlu tomēr katram 

saglabāt paša identitāti, jo no tā iegūsim visi kopā”. 

*** 

„Šajā trauksmainajā svētku laikā vispirms jau mieru katram, lai 

šie svētki nepārvērstos par iepirkšanās trakumu, bet klusi tos 

izbaudītu un priecātos ar katru neikdienišķu lietu. Tad pārējais  

atnāks.”  

Andris  

„Novēlu sev un visiem akārtējiem: (sa)izpratni, pacietību, 

zinātkāri, vēlmi apgūt jauno!” 

Bērnudārznieces mamma 

„Veselību, saticībuun radošu garu!” 

*** 

„Novēlu domāt visam līdzi, būt patiesi ieinteresētam, neko 

nedarīt tāpat vien, būt labestīgam, smaidīgam, izstarot tikai 

pozitīvo! Protams, to novēlu arī sev...” 

Tabita 

„Novēlu visiem veselību, saticību ģimenē un kolektīvos, daudz 

gaišu domu, labus panākumu personīgajā dzīvē.”  

A.Rundšteine 
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19.12.2014. Ziemassvētku pasākums „Tautiskie Ziemassvētki” 

14:00 Vakarēšana  

Vakarēšana ir veids, kā mūsu senči saturīgi pavadīja garos ziemas vakarus - strādādami, mācīdamies, kā arī izklaidēdamies 

jeb, kā agrāk mēdza teikt, lustēdamies.   

 Uzstājas Mūsdienu deju grupa; Zaļie (5.klase); Labie kāpēcīši (1., 2.klase); 43.komanda (3., 4.klase); 

Mīļ’maz runčiņ (6., 7.klase); Spārnotie (8., 9.klase); Vecāku priekšnesums – dziesma „Dieviņ dodi”; Runas 

pulciņa izrāde „Gražīgais Ziemassvētku vecītis” 

  2014.gada sasniegumu nominēšana:   

o Labinieku apbalvošana  

o Vidējās augstākās atzīmes ieguvēju apbalvošana   

o Konkursa „Informētākā ģimene” uzvarētāju apbalvošana  

o Konkursa „Alternatīvā egle” uzvarētāju apbalvošana 

2014.gada likstu aizvilkšana:  

Bluķi vilka no viena ciema gala uz otru līdz beidzot to sadedzināja, par zīmi, ka viss sliktais, kas ļaužu dzīvē gada laikā bija 

sakrājies, ir savākts bluķī un izplēnējis uguns liesmās, un līdz ar saules atgriešanos, sāksies jauns gads ar gaišām domām un 

labiem darbiem.  

Bluķa vilkšana:  

 Visi tiek aicināti vestibilā uz lapiņām uzrakstīt visu slikto no kā vēlas atbrīvoties  

 Saģērbjas un dodas ārā, pie Tautas nama. Ap Tautas namu tiek vilkts bluķis, pēc tam tas kopā ar likstām tiek 

sadedzināts ugunskurā.  

 Vestibilā svecīšu veidošana – katrs satin svecīti, iedomājoties nākamā gada vēlmes un ieceres. 

Tiem, kas nevēlas piedalīties, iespējams palikt zālē kopā ar skolotāju Ansi Rodertu 

Mielasts  

Mazajā zālē aicināti visi viesi cienāties ar pelēkajiem zirņiem, kefīru, piparkūkām un āboliem.  

Ziemassvētkos jāēd "apaļie ēdieni” – zirņi, pupas, sklandu rauši; putraimu desu apaļie līkumi tiek uzskatīti arī par saules un 

gada simbolu.  

Ziemassvētku naktī jāēd zirņi, tad būs pulka naudas;  

Ziemassvētkos jāapēd visi zirņi: cik neapēstu zirņu, tik neizraudātu asaru.  

Lustes „Lecam pa jaunam”  diskotēka lielajā zālē; vecāki aicināti pasēdēt mazajā zālē 

 

Zinību diena   

Šogad mācības sākām 1.septembrī. Kolkas 

pamatskolā jauno mācību gadu uzsāka 60 skolēnu, to 

starp pieci mazi pirmklasnieki. 

Pirms svinīgā pasākuma, skolēni ar saviem 

vecākiem veidoja „Baltijas Ceļu” no bērnudārza līdz 

skolai. Pa šo ceļu pirmklasnieki tika atvesti uz skolu. 

Savu Pirmo mācību gadu uzsāka pieci skolēni. 

Devītajai klasei jeb diviem skolēniem bija tas gods 

pavadīt jaunos skolēnus uz viņu pirmo svinīgo 

pasākumu Kolkas pamatskolā. Kā ierasts, mazos 

pirmklasniekus skolas zālē sagaidīja ar orķestri. Pēc pasākuma 

mazie jau varēja doties uz savu pirmo audzināšanas stundu 

skolā. Es domāju, ka šis mirklis viņiem paliks atmiņā vienmēr.  

Pirmais septembris vienmēr ir bijis svinīgs pasākums. 

Tāds tas bija arī šoreiz. 

Sintija, 9.klase, A.Pinkena foto, Visi foto skatāmi šeit: 

http://failiem.lv/u/gcdjoim, http://dra.lv/gOmzHz    

http://failiem.lv/u/gcdjoim
http://dra.lv/gOmzHz
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Talka 

Talkas diena sākās ar to, ka Labo Kāpēcīšu 

klases telpā rādija multfilmu par dabas saudzēšanu. 

Pēc filmiņas noskatīšanās katrs klases kolektīvs uz 

lapiņām rakstīja vārdus saistībā ar dabu. Kad vārdi uz 

lapiņām tika uzrakstīti, klases apmainījās ar tām. 

Vēlāk klases kolektīvi centās izveidot nelielu teātra 

izrādi, kur tika pielietoti šie vārdi. Kad teātra izrāde 

tika izveidota, atlika tikai parādīt to citām klasēm. 

Protams, bija arī žūrija, kura novērtēja priekšnesumus, 

metot konfektes vai slapjus sūkļus. Uzvarēja 

draudzība. 

Pēc tam klasēm izdalīja talkas maršrutus. 

Klases devās talkā. Mūsu (Mīļmaz runčiņ’) klase 

devās talkā līdz Zēņu dīķim, tīrot ceļmalas. Vēlāk, kad 

bijām labi pastrādājuši, mums pienācās garšīgas 

pusdienas. 
Rihards Macijauskis, 7.klase 

Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gOqoLz  

Dabaszinību kabineta atklāšana 

3.septembrī Kolkas pamatskolā durvis atvēra 

jaunais, pirmoreiz kopš skolas uzcelšanas 

izremontētais, dabaszinātņu kabinets. Šim notikumam 

par godu skolā bija ieradies Dundagas novada 

pašvaldības izpilddirektors Andris Kojro, kā arī Augsto 

nanotehnoloģiju speciālists, Nobeļa prēmijas laureāts 

Aldis Pastiņš, habilitētā profesore elektroniskajās 

zinātnēs Dzintra Feja, zvērināta akadēmiķe, 

kiberzinātniece Antra Ķertā, uztura zinātniece, goda 

doktore Ilona Virtuozo, ķīmijas asociētā profesore Aija 

van Kolba, paralēlo pasauļu ekspertu, dziļo dzīļu 

pētnieks, akadēmiķis Uldis Dakšvillī. 

Jau rīta sasveicināšanās laikā skolotāja Dzintra 

novēlēja skolēniem un skolotājiem ieraudzīt „zilus 

brīnumus”. Tad visi jautrā solī devās uz 3.stāvu, bet kabinetā netika, jo eju aizšķērsoja lente, kuru svinīgi, aplausiem 

skanot pārgrieza Dundagas novada 

pašvaldības izpilddirektors Andris Kojro. 

Kabinetā mūs sagaidīja dižais zinātnieks 

Alberts Enšteins, kuram pieder iedvesmojošie 

vārdi: „Cilvēks sāk dzīvot tikai tad, kad viņš 

ir pārspējis pats sevi.”  

Pats interesantākais sākās pēc oficiālo 

personu uzrunām. Vispirms skolotāja Aija 

iepazīstināja ar drošības noteikumiem 

eksperimentu laikā. Un brīnumi varēja sākties. 

Tie tik bija Zili brīnumi! 

Lūk, kas vislabāk ir palicis atmiņā 

2.klases skolēniem. 

Mikus Līdums: „Direktore bija 

pārģērbusies un teica: „Zili brīnumi!” Un 

brīnumi notika.”  

Kristians Libreihs: „Tur viss bija izremontēts un veica eksperimentus – Pūķu zobupastu.”  

http://dra.lv/gOqoLz
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Patriks Grīnvalds: „Pēc remonta tur bija mājīgi. Atklāšanas dienā kabinetā taisīja dažādus eksperimentus, arī 

zobupastu. Skolotāja Ilona atvēra banānu, bet tas bija jau sagriezts!” 

Zane Apine: „3.septembrī atklāja dabaszinību kabinetu. Tajā rādīja dažādus eksperimentus – kā taisa pūķu 

zobopastu. Eksperimentos piedalījās arī mūsu skolas direktore 

Antra. Atceros, kad nomizoja banānu, tas jau bija sagriezts 

vairākās daļās. Man tur ļoti patika, bet bija arī nedaudz bail, bet 

tur bija arī mani draugi. Viņiem arī patika, jo īpaši skolotāja 

Dzintra ar savu burvju nūjiņu.” 

Ieva Antmane: „Man patika, ka skolotāja Ilona sagrieza 

neatvērtu banānu, kā uztaisīja zobupastu. Vislabāk man patika, 

kā Ervins no 8.klases ielika metamo kauliņu kastē un atminēja, 

kāds skaitlis redzams. Man tā diena ļoti patika! Arī direktore 

parādīja savus mīļākos trikus. Viņa izlīda cauri apsveikuma 

kartītei. Man ļoti patika triks ar ūdens glāzi un papīru, kad glāzi 

apgāza, bet ūdens no tās neizlija.”  

Skolotājs Uldis demonstrēja augstākos sasniegumus 

līdzsvara jomā. Varēja izmēģināt īpašas zilo brīnumu 

aizsargbrilles. Skolotāja Aija demonstrēja elpu aizraujošus krāsu jaukšanas paņēmienus. Ervins Roderts pārbaudīja 

acu veiklību. 

Noslēgumā katrs saņēma garšīgu piemiņas velti – banānu. Paldies organizatoriem par patiesi interesantu un 

aizraujošu pasākumu! 

Labie kāpēcīši 
Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gOrErp  

Peldētapmācība un dabaszinību nodarbības 
Neparastās stundas Ventspilī 

Izrādās, ka mācīties var arī ārpus skolas. Septembrī Kolkas 

pamatskolas skolēni devās uz Ventspili, lai mācītos sportu peldbaseinā 

un dabaszinības bibliotēkā, kuras organizēja Ventspils Augsto 

tehnoloģiju parks. 

Peldbaseinā trenere mums mācīja pareizi elpot, izpildīt dažādus 

vingrojumus ūdenī, peldēt uz vēdera un muguras. Pēc baseina varēja 

pasildīties pirtī. Bija jautri un interesanti!  

Dabaszinību nodarbībā gatavojām katrs savu flaberi. To taisījām 

sajaucot ūdeni, līmi un kaut kādu ķīmisku vielu - pulveri. Visas vielas 

bija diezgan ilgi jāmaisa līdz izveidojās staipīga, mīksta masa - līdzīga 

košļenei. Katrs varējām izvēlēties savu krāsu. Viss bija forši. Mēs 

gribētu, lai šādas stundas notiktu biežāk! 

43.Komanda 
Visi foto skatāmi šeit: 

http://dra.lv/gOxBAy  

Olimpiskā diena  

Šogad Kolkas pamatskola jau 

trešo reizi ņēma dalību Latvijas 

Olimpiskajā dienā. Ar šo pasākumu 

mūsu ierastā skolas dzīve tika padarīta 

interesantāka. Olimpiskās dienas 

galvenā tēma bija handbols.  

http://dra.lv/gOrErp
http://dra.lv/gOxBAy
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Šajā dienā mums bija iespēja izpausties arī radoši - 

mazākie zīmēja, bet lielākie rakstīja esejas. Zīmētie darbi 

bija patiešām skaisti un radoši. Savu interesanto 

priekšnesumu rādīja arī mazākie Rūķīši no bērnudārza.  

Dienu iesākām ar rīta vingrošanu, kas norisinājās 

visā Latvijā. Lai apgūtu rīta vingrošanas soļus, jau iepriekš 

sporta stundās tai gatavojāmies.  

Šajā dienā mēs varējām piedalīties dažādās 

sportiskās aktivitātēs. Mēs pārbaudījām savas spējas foto 

orientēšanās spēlē. Mācījāmies darboties virvēs. Dienas 

noslēgumā pie mums viesojās handbola treneris Dmitrijs 

Bražņikovs. Kopā ar viņu, interesenti varēja iemēģināt roku 

handbolā. 

Šī diena bija interesanta. Arī sportojot var apgūt dzīves 

gudrības, kaut ko iemācīties. Kaut kas savādāks no pelēkās 

ikdienas.  

Sintija 9.klase 

Paldies mammām par cienastu Olimpiskās dienas noslēgumā!  
Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gP1SFy  A.Pinkena foto 

http://failiem.lv/u/yaplugc  

Zaļā karoga saņemšana, Zaļā karoga pacelšana   

1.oktobrī zaļās komitejas pārstāvji devās uz Rīgu saņemt 9. 

Zaļo karogu. Zaļā karoga pasniegšana notika Latvijas Universitātes 

Lielajā aulā. Zaļo karogu šogad saņēma 62 skolas visā Latvijā. Daļa 

skolu saņēma savu pirmo Zaļo karogu. 

Pēc svinīga pasākuma Lielajā aulā skolēni devās Zaļo skolu 

gājienā. Visi devās uz Doma laukumu. Pa ceļam skolēniem vajadzēja 

dalīt veselīgus našķus, bet viņi tos aizmirsa autobusā. 

Doma laukumā Kolkas pamatskolas skolēni kopā ar citām 

ekoskolām veidojām ekoskolu simbolu. Tas tika iemūžināts video un 

fotogrāfijās. Skolēni ar šo pasākumu pievērsa tūristu uzmanību. 

Bija jauki un interesanti pavadīts laiks kopā ar draugiem. Zaļās 

komitejas pārstāvji arī ieguva jaunus 

draugus. 

Arī mūsu skolā Zaļā karoga 

pacelšanai tika veltīts pasākums. 

Rihards Jostiņš 5.klase 

Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gP4lIM , 

http://dra.lv/gPBOfV  

  

http://dra.lv/gP1SFy
http://failiem.lv/u/yaplugc
http://dra.lv/gP4lIM
http://dra.lv/gPBOfV
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Skolotāju diena  

Katru gadu tiek svinēta Skolotāju diena. 5. oktobra rītā, skolēni aicināja 

savus skolotājus uz Svinīgo līniju. 

5.klases skolnieks Inguss atceras, ka bērni attēloja skolotājus un mācību 

stundas, pēc tam skolotāji tika aicināti uz spēli „Lielākā bastotāja” un izrādījās, 

ka lielākā bastotāja ir skolotāja Ilona. Pasākumā skolēni sveica skolotājus ar 

apsveikuma kartiņām un āboliem. 

Noslēgumā dziedājām skolas himnu!  

Novēlu skolotājiem, lai nākošajā pusgadā visi skolēni ir sekmīgi!  

Emīls, 8.klase 

Skolotāji saka bērniem mīļu paldies ar sirsnīgajiem apsveikumiem 

Skolotāju dienā! 

Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gP4EqE  

Jauno datoriķu skola  

11.oktobrī 4 skolēni devās 

uz Latvijas Universitātes Jauno 

datoriķu skolu Rīgā. Tie bija 

Toms T., Kārlis, Ralfs (8.klase), 

Jānis (7. klase) un Mikus 

Laukšteins (2014. g. Kolkas 

pamatskolas absolvents). Mums 

tika mācīts lietot jaunu, modernu 

skolu programmēšanas valodu 

Scratch. Ar šīs programmas 

palīdzību ir iespēja izveidot 

attēlus, video, prezentācijas un 

pat spēles, ja tik prot darboties ar 

algoritmiem. Šī programma ir ļoti 

vienkārša un tā var palīdzēt 

dažādās dzīves situācijās. Apmācībās kopā piedalījās ap 20 skolēnu no visas valsts, tāpēc bija prieks tur piedalīties. 

Domāju, ka tas bija ļoti vērtīgi un šīs zināšanas noteikti palīdzēs tuvākajā laikā. 

Īpašs paldies Aldim Tindenovskim, kurš aizveda mūs uz šīm apmācībām! 

Kārlis Runcis, 8.klase 
Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gP9vKY  

Informātikas skolotāja A.Laukšteine: „Pieprasījums pēc IT speciālistiem pieaug gan Latvijā, gan citviet Eiropā, 

tāpēc ir svarīgi jau skolas laikā radīt interesi par programmēšanu. Internetā ir pieejamas izveidotas viegli uztveramas 

programmēšanas valodas, kuras skolēni var apgūt patstāvīgi. Piemēram, programmu Scrach var apgūt, apmeklējot 

mājas lapu http://scratch.mit.edu/, bet pirmā bezmaksas programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās 

skolās Latvijā pieejama lapā http://startit.lv/. Tas, ka skolēniem tas ir pa spēkam, parādījis 8.klases Ervins, kura paša 

izveidotās virtuālās klavieres un spēlītes varam 

novērtēt lapas http://scratch.mit.edu/ Projektu 

sadaļā.” 

Konkurss „Vai tu mīli jūru?” Rojā 

Pēc 23 gadu pārtraukuma Rojā šogad 

16.oktobrī atkal no jauna notika konkurss, kurš 

kādreiz bija populārs visās Latvijas piejūras skolās. 

Tajā aktīvi piedalījas arī kādreizējie Kolkas skolas 

skolēni un ieguva ne vienu vien godalgotu vietu. 

Tiesa, tagadējai skolēnu paaudzei šis 

konkurss nav pazīstams, tāpēc arī neatradās 

http://dra.lv/gP4EqE
http://dra.lv/gP9vKY
http://scratch.mit.edu/
http://startit.lv/
http://scratch.mit.edu/
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neviena zēna no 5.-9.klasei, kuram gribētos pamācīties kaut ko jaunu un varētu startēt komandā. Protams, jāmācās 

bija daudz: jāiemācās  siet 7 mezgli, jāapgūst jūras signalizācijas karodziņi un jāzina, kāds burts atbilst katram 

karodziņam. Jāiemācās Morzes ābece, jāprot teksts atšifrēt un to parādīt ar attiecīgo karodziņu.Vēl jāpazīst jūras 

kartes, jāiemācās atlikt un noteikt kuģa kurss jūrā.  

Šajās sacensībās piedalījās lībiešu interešu grupas bērni. Viņi pacietīgi trenējās mezglu siešanā, mācījās 

karodziņu nosaukumus - burtus trenējās Morzes ābecē. Gatavoja citus mājas darbus - tautas dziesmas par jūru, 

meklēja, rakstīja, zīmēja dažādas zivju ēdienu 

receptes, trenējās zvejnieka zābaka mešanā.  

Konkursa dienā mēs cītīgi vērojām tā norisi, 

paši piedalījāmies dažādās darbnīcās: mācījāmies 

lāpīt tīklus, iemācījāmies siet Buliņu, lieliski 

pratām tautas dziesmas par jūru un ātri vien veicām 

dotos uzdevumus. Jānis un Miks jauki nodziedāja 

dziesmu par jūru. Ar aizrautību bērni meta 

zvejnieka zābaku, taču mērķi tas ne vienmēr 

sasniedza. 

Varbūt nākamajā gadā arī Kolkas skolēni 

varētu izveidot savu komandu un startēt sacensībās? 

Sacensībās bija komanda pat no Talsiem…, bet no 

Kolkas - nē. 

3.klases bērnu atziņas: Elizabete - patika 

mest zābaku mērķī, Elīna - patika ņemt rokā 

saiviņu un lāpīt tīklus, Mikam paticis viss, bet 

Francim, Ričardam bijis interesanti iepazīties ar Rojas skolu. Anda, Amanda, Laura iemācījās siet Buliņu un tas licies 

interesanti, paticis atminēt arī tautas dziesmas par jūru. Roberts juties jauki, Jānim bijis jautri, jo saticis savus 

draugus un daudz ko jaunu uzzinājis. Filips sapratis, ka visiem patīk jūra, bet pašam gan nav bijis interesanti.  

Paldies Kadrijai par palīdzību un atbalstu! 
Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gPBQ1D  

Skolēniem līdzi juta un gatavoja tos sacensībām skolotāja Mārīte - lībiešu 

interešu grupas vadītāja. 

 Mārtiņdienas tirgus   

Mārtiņdienas tirgus Kolkas pamatskolā Katru gadu mūsu 

skolā notiek Mārtiņdienas tirgus. Tur var pārdot un nopirkt 

dažādus mājās gatavotus gardumus - kēksiņus, cukurgailīšus, 

pīrādziņus, sklandraušus, sēnītes, un citus gardus ēdienus. Šī 

gada tēma ir Veselīgs dzīvesveids, un skolēni varēja iegūt balvu 

par 

veselīgāko produktu. To saņēma 1. klases skolniece Beāte 

Frišenfelde, kura pārdeva ārstnieciskās kalanhojes stādiņus.  

Tirgus laikā notika konkurss, kurā pēc garšas bija 

jāatmin dažādi ēdieni. Piemēram, kaltēti tomāti, cukuroti 

mandarīni, ķirbis, hurma. Tas nemaz nebija tik viegli! No 

mūsu klases tirgojās gandrīz visi skolēni. Mums ļoti patika šis 

pasākums.  

43. Komanda 
Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gPL0mx  

  

http://dra.lv/gPBQ1D
http://dra.lv/gPL0mx
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Lāčplēša dienas lāpu gājiens 

11. novembris - diena, kad latviešu tauta piemin 

brīvības cīnītājus.  

Mūsu skolā šai dienai notika rūpīga gatavošanās: tika 

noformēti trauciņi svecīšu iedegšanai, 8. klases skolēni 

gatavoja priekšnesumu.  

Svētku vakarā ciema iedzīvotāji devās lāpu gajienā uz 

ciema Tautas namu. Gājiena dalībnieki iegriezās ari pie 

skolas, kur logos tika iedegtas svecītes, bet skolas pagalmā 

visus iepriecināja plīvojošās svecīšu liesmiņas izveidotajās 

senajās latviešu rakstu zīmēs.  

Pie Tautas nama uzrunu teica Dundagas novada 

priekšsēdētājs G.Laicāns un Kolkas pārvaldes vadītājs 

A.Pinkens. Noslēgumā tika kopīgi dziedātas dziesmas. 

Šis pasākums bija ļoti interesants un jauks.  

Santa, 8.klase 

Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gPLs2i  

Valsts svētku pasākums   

Skolā tika iedegti visu klašu skolēnu pagatavoti svečturi. Pasākumā dziedāja mūzikas skolas ansamblis, kura 

vadītāja ir skolotāja Inora Sproģe. Bija sanākuši daudzi skolēni un vecāki. Pirmo reizi uzstājās mūsdienu deju 

kolektīva mazākie dejotāji. Deju pulciņu vada skolotāja Daina 

Miķelsone.  

Savu pirmo runu teica skolas prezidents Kārlis Runcis un 

nopelnīja aplausus. Skolas lībiešu pulciņš (vadītāja Mārīte Zandberga) 

stāstīja par lībiešu ciemiem, tā parādot, ka prot runāt lībiešu valodā. 

Mēs uzzinājām daudz jauna 

par Lielvārdes jostu. Mūs 

iepazīstināja 5.klase un 

skolotāja Ilona Jostiņa. 

Krāsojot savus dzimšanas 

dienas datumus, uzzīmējām 

savu Lielvārdes jotas 

gabaliņu, bet mazāko klašu 

skolēni krāsoja Latvijas ģerboni. Noslēgumā ēdām kliņģeri Latvijas gada 

skaitļa ciparos. Bija daži atjautības uzdevumi par Latviju. 

Ralfs, 7.klase 
Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gPLVNf 

Ciemiņi Kolkas pamatskolā - 

Ekoskolā   

No Talsu valsts ģimnāzijas mājas lapas: 

„25. novembrī Talsu Valsts ģimnāzijas 

Ekopadome devās viesos pie Kolkas 

pamatskolas skolēniem un pedagogiem, jo tieši 

Kolkas pamatskola ir viena no pirmajām 

Ekoskolām mūsu bijušajā Talsu rajonā. Sakām 

paldies Kolkai!” 

Par iespaidiem Kolkā raksta Talsu valsts 

ģimnāzijas Ekopadomes jaunieši.  

Ināra Ņestrova: "Liels prieks, ka tiku 

pieaicināta šajā braucienā. Bija ļoti interesanti 

uzzināt par to, ko tad īsti nozīmē eko skola, jo 

http://dra.lv/gPLs2i
http://dra.lv/gPLVNf
http://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/ciemojamies-kolkas-pamatskola-ekoskola/
http://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/ciemojamies-kolkas-pamatskola-ekoskola/
http://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/ciemojamies-kolkas-pamatskola-ekoskola/
http://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/ciemojamies-kolkas-pamatskola-ekoskola/
http://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/ciemojamies-kolkas-pamatskola-ekoskola/
http://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/ciemojamies-kolkas-pamatskola-ekoskola/
http://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/ciemojamies-kolkas-pamatskola-ekoskola/
http://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/ciemojamies-kolkas-pamatskola-ekoskola/
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iepriekš ar to nebiju saskārusies. Man ļoti patika. Liels paldies 

brauciena organizētājiem !" 

Ieva Uerte: "Brauciens bija tiešām interesants! Bija jauki 

redzēt un reāli apzināties,ka tik maza skoliņa,kurā ir tik maz 

skolēnu,var izdarīt tik daudz gan saistībā ar ekoskolas 

pasākumiem,gan pašu skolu vispārēji. Uzņemšana bija ļoti laipna. 

Ļoti jauki bija arī tas, ka apciemojām jūru, Kolkas ragu,jo tā 

tiešām ir viena no visskaistākajām vietām Latvijām un arī man 

dikti mīļa!"  

Monta Megija Učelniece: "Par Kolku pirmais iespaids ir 

labs! Pati Kolkā es biju pirmo reizi, tāpēc man ļoti braucot busiņā 

patika vērot dabu. Arī 

pirmo reizi es biju 

Kolkas pamatskolā! 

Skolas skolēni un skolotāji šķita jauki un draudzīgi. Iepazīšanās ar citu 

skolu ikdienu bija jautri un aizraujoši. Tikpat aizraujoši bija cept vafeles. 

Iestāšanās ekoskolā liek noprast, ka dzīvot zaļāk un veselīgāk ir veselīgi. 

Tagad man ir cits skats uz skolas dzīvi. Kolkā man arī ļoti patika 

pastaigāties gar jūras krastu, kā arī apskatīt balto kāpu. Šis brauciens bija 

izdevies! Liels paldies par šādu iespēju!" 

Nannija Pētersone: "Brauciens uz Kolku bija iedvesmojošs un pilns 

ar daudzām jaunām idejām. No Kolkas pamatskolas varēja smelties idejas 

kā rotāt gan skolu, gan klases. Interesanti bija tas, kā viņi mūs iepazīstināja 

ar savu skolu. Man patika atmiņā, kā viņi mums lika pārbaudīt savas spējas 

sportā. Un tas, kā viņi prot strādāt ar dabā sastopamām un otrreiz izmantojamām lietām." 
Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gPSLNi  

Skolas pašpārvalde 

6.novembrī 6.-9.klašu skolēni varēja pieteikt sevi vai 

klasesbiedru Kolkas pamatskolas prezidenta amatam. Pieteicās Sintija 

Antmane, Toms Tindenovskis, Ervins Roderts un Kārlis Runcis. Viņi 

katrs teica runu „Kāpēc es būtu piemērots Kolkas pamatskolas 

prezidenta amatam”. Aizklātā balsojumā skolēni un skolotāji ievēlēja 

Kārli Runci par prezidentu. Vakarā par godu prezidenta vēlēšanām 

notika Prezidenta ballīte ar prezidenta „kronēšanu” un svētku 

uguņošanu. 

 11.decembrī uz Skolas padomes 1.sēdi sanāca vecāki no 

pamatskolas un pārstāvis no bērnudārza. Skolas direktore Antra 

Laukšteine un 

vietniece 

izglītības jomā 

Ilona Jostiņa 

iepazīstināja 

vecākus ar skolas 

2013./2014.m.g. pašvērtējumu, šī mācību gada prioritātēm un 

nākamā gada budžeta iecerēm. Vecāki palīdzēja izgatavot 

Ziemassvētku puzurus un apsprieda iespēju organizēt 

Ziemassvētku pasākumu, atbilstoši dažādiem uzskatiem.   

Pēc kandidātu apspriešanas par skolas padomes 

priekšsēdētāju tika ievēlēta Agija Rundšteine, vietnieci – Līga 

Apine, protokolistu – Līga Feldentāle. 
Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gPKTGE 

  

http://dra.lv/gPSLNi
http://dra.lv/gPKTGE
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Projektu nedēļa 

Projektu nedēļas pirmajā dienā 21.novembrī nenotika parastās mācību stundas, bet „savādākas” mācību stundas. 

Notika gatavošanās projekta rakstīšanai. Šogad skolas projekta tēma ir veselīgs dzīvesveids. 

Dienas sākumā notika kārtējā līnija, kurā skolotāji 

pastāstīja par dienas kārtību vērtējumu kārtību. Pirmā 

stundas laikā notika prāta vētra ideju radīšanai un uztveres 

izpētes tests. Pirmā stunda notika Dabas zinību kabinetā.  

Vadītājas bija skolotājas Aiga Ūdre un Dzintra Tauniņa. 

Otrajā stundā skolēni centās atšķirt pētniecisko un 

praktisku projektu. Skolēni sāka saprast, kurš ir pētniecisks 

un kurš ir praktisks projekts. Vadītājas – skolotājas Aija 

Valciņa un Antra Laukšteine. 

Trešās stundas laikā skolēniem palīdzēja izdomāt 

projekta nosaukumu un hipotēzi vai pētniecisko jautājumu. 

Skolēni šajā stundā aizpildīja projekta plānojumu. Skolēni 

saņēma vērtējumu par savu darbu. Šo stundu vadīja skolotājas Aisma Brande un Ināra Lektauere. 

Pasākuma beigās notika sporta spēle „Dvieļbols”. Mums patika šis pasākums.  

Otrajā projekta dienā 22. novembrī Kolkas pamatskola sadarbībā ar biedrību „Latvijas veselības misija”, 

Ingrīdas Liepas ģimenes ārsta praksi un Ingas Pinkenas ārsta praksi zobārstniecībā aicināja gan skolēnus, gan viņu 

vecākus piedalīties pasākumā „Veselīgs dzīvesveids”. 

Pasākums sākās ar apmēram 25 minūšu garas filmas noskatīšanos, kurā Latvijā pazīstami jauni sportisti un 

mākslinieki stāstīja par savu cenšanos un pieredzi dzīvot 

veselīgi. 

Dienas turpinājumā ikviens varēja noskaidrot savas 

veselības rādītājus apmeklējot 10 pieturas: 

„Uzturs” - skolēni tika mērīti, svērti un uzzināja, kā ēst 

veselīgi;” 

„Uztura piramīda” – 

paši iemācījās salikt 

uztura piramīdu; 

„Saules gaisma”- 

uzzināja sava 

asinsspiediena 

rādītāju; 

 „Uzticība” – 

noskaidroja, vai spēj pilnībā uzticēties saviem klasesbiedriem; 

„Kustība” – skaitīja savu pulsu pēc fiziskas slodzes; 

 „Ūdens” – noskaidroja ūdens nozīmi ikdienā, tīrīja zobus ar brīnum - 

zobubirstīti, kura nodevīgi parādīja katru nenotīrīto laukumiņu; 

„Gaiss” – uzzināja savas izelpas tilpumu; 

„Atkarības” – noklausījās stāstu par atkarībām un izpildīja testu; 

„Holesterīns” – pieaugušie pēc vēlēšanās izmērīja holesterīna un cukura 

līmeni asinīs; 

„Atpūta” – iemācījās vienkāršas masāžas kustības saspringto plecu muskuļu 

atslābināšanai. 

Dienas turpinājumā pēc veselīgām pusdienām sekoja ļoti dejiski sportiska 

izkustēšanās skolotājas Dainas Miķesones vadībā, bet skolotājs Ansis visus nūjot gribētājus aicināja iemācīties nūjot, 

mērojot ceļu līdz Kolkasragam un atpakaļ.  

Lieki piebilst, ka tādai veselīgai un sportiskai dienai nobeigumā ļoti noderēja vēss piena – ogu kokteilis, kas bija 

tik gards, ka gribējās vēl. 

Ingus stāsta, ka pasākumā visvairāk paticis tīrīt zobus. Pirmoreiz mūžā paļāvos uz saviem klasesbiedriem un 

kritu no krēsla, kas bija uzlikts uz galda. Man nebija bail!”  

Arnis atceras, ka datorklasē stāstīja par atkarībām, bija darbnīca, kurā varēja iemācīties masēt plecus, lai 

atslābinātos. 
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Emīls: „Trešajā stāvā notika sporta nodarbības, kurās pārbaudīja sirdspukstus minūtē. Izrādījās, ka 8.klase ir 

diezgan sportiska”. 

Zaļie, 5.klase. Visi foto skatāmi šeit: http://dra.lv/gPQ6Yx  

Rūķīšu pārdomas Ziemassvētkus gaidot…. 

Svētkus un gadskārtas latvieši svin un atzīmē pēc 

kārtīgi padarītiem darbiem. Pirmais pusgads šajā mācību 

gadā pagājis, varam atskatīties uz paveikto. Mācību gada 

sākums 1.septembris Zinību diena - emocionāls un 

vienojošs pasākums. Atceroties Baltijas ceļu pirms 25. 

gadiem, bērni, vecāki pedagogi, skolas un bērnudārza 

darbinieki sadevušies rokās, izveidojot “dzīvo ceļu” no 

bērnudārza līdz skolai, radīja  neaizmirstamas  sajūtas. Tādi 

pasākumi  cilvēkus vieno un liek  stipriem  būt. 25. 

septembris - Olimpiskā diena kopā ar pamatskolas 

skolēniem. Lāčplēša dienā - 11.novembrī ģimenes kopā ar 

bērniem pievienojās lāpu gājienam. Valsts svētku 

pasākumā Tautas namā bērnudārza bērni kopā ar 

skolotāju Evitu iepriecināja visus ar  skaisti 

nodejotu danci. Audzinātāja Gunta ar bērniem un 

palīgu Zaigu, Mārtiņdienu gaidot, cepa un visus 

cienāja ar sklandraušiem. Jaunāko bērnu grupā 

rudens mēneši ir jauno bērnudārza bērnu adaptācijas 

(pieradināšanas) laiks. Šajā laikā bērns iepazīst dzīvi 

bērnudārzā un bērnudārza darbiniekus, pierod pie 

cita dzīves rituma. Šajā laikā bērniņš ir ļoti jūtīgs un 

uzņēmīgs. Tā kā pedagogs ir atbildīgs par bērna 

emocionālo un fizisko veselību, darbs ir ļoti 

atbildīgs, tas prasa zināšanas un nepārtrauktu 

uzmanību. Ziemassvētki ir laiks, kad mazie bērniņi 

jau pieraduši pie dzīves bērnudārzā un varēs 

iepriecināt savus vecākus un pārējos ģimenes locekļus. Arī vecākās grupas bērni rūpīgi gatavojas Ziemassvētku 

pārsteigumam.   

Daba brīnumdare, saki, vai šogad Ziemassvētki nāks baltām sniegpārslām apsniguši un samulsušās prīmulu 

ziedlapiņas puķdobēs sasildīs…? Vai zaķu, lapsu un stirnu bērni redzēs baltajā sniegā zem eglītes paslēptās dāvanas 

– burkānus? Ak vai! Kad uzspīd saule, šķiet, pavasaris nāk! Bet, kur nu, drīz Ziemassvētki rakstītās kamanās brauks! 

Un, vai nav vienalga, kā tie atnāk, puteņu vērpetēm vai plaukstošiem pumpuriem! Klāt Ziemassvētki - gaišā prieka, 

cilvēcīgās sirsnības un mīlestības laiks! Tas ir laiks, kad katrā mājā jūt piparkūku un pīrāgu smaržu, kad raksta 

apsveikumus un gatavotavo dāvanas, kad grib aizmirst visas raizes un neveiksmes, kad grib vienkārši tāpat, 

uzdāvināt kādam prieku… Tad atcerēsimies par to pēc iespējas biežāk, jo darot priecīgus citus, arī mēs paši kļūstam 

priecīgāki! 

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks 

Par svecēm, egli un dāvanām, 

par sirdi, ko cilvēks neaizliedz, 

dvēselei mācot būt baltai. 

Un tad nav svarīgi: 

Ir vai nav sniegs, 

Jo ceļš atvērts gaišākām domām... /M.Svīķe/ 

 

Priecīgus, mīļus, sirdssiltus Ziemassvētkus un veiksmīgu 

Jauno gadu vēlot, 

Aija Tarlapa  

Kolkas pamatskolas struktūrvienības PII “Rūķītis” 

vadītāja 

 

Lai uzzinātu, kā bērni informē vecākus par skolas dzīvi, skolā notika  

KONKURSS „Informētākā ģimene” Anketas bija jāiesniedz līdz 9.decembrim 

1. Mācību gada tēma ir veselīgs dzīvesveids. 

2. Kolkas pamatskola šogad saņēma 9.Zaļo karogu. 

3. Skolas prezidents ir Kārlis Runcis. 

4. Skolā katru rītu jāierodas pulksten 8:20.  

http://dra.lv/gPQ6Yx
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5. Katru rītu pirms 1.stundas notiek (kas?) ”piecminūte”, 

lai: noskaidrotu kavētājus; informētu par jaunumiem; 

pavingrotu; apsveiktu jubilārus. 
6. Kādu dāvanu saņem jubilāri? Krūzi ar skolas himnas 

vārdiem. 

7. Katru dienu skolēns skolā var izdzert glāzi piena. 

8. Kādu augli trīs dienas nedēļā skolēns var saņemt ābolu. 

9. Lai atzīmētu Baltijas ceļa 25.gadadienu, Zinību dienā 

visi (ko darīja?) sadevās rokās, lai savienotu 

bērnudārzu un skolu. 
10. Kādu labu darbu skolēni paveica 2.septembrī pēc 

pasākuma, kurā rādīja pašu sagatavotu teātra izrādi par 

dabas aizsardzības tēmu? Sakopa ciemu un jūrmalu 

talkā. 

11. Eksperimenti un Zili brīnumi notika, lai atklātu 

Dabaszinību kabinetu. 

12. Kādam sporta veidam šogad tika veltīta Olimpiskā 

diena: Handbols. 

13. Rīcības dienā skolēni gatavoja veselīgas uzkodas, kuru 

sastāvā bija: kukurūzas nūjiņas, zemesriekstu sviests un 
āboli. 

14. Mārtiņdienas tirgū veselīgā produkta balvu ieguva par 
ārstniecisko kalanhoju. 

15. Ārpus skolas šogad skolēniem bija iespēja mācīties: 
vēsturi - Dundagas bibliotēkā; informātiku – Rīgā 

Datorikas fakultātē; sportu – Ventspils baseinā; dabas 

zinības – Ventspils bibliotēkā; sociālās zinības – Rojā 

Karjeras dienā. 
16. Kādēļ stundu laikā skolēniem jāizslēdz mobilie tālruņi 

un tie nevar atrasties uz galda? 
Lai netraucētu mācību procesu. 

Bērni mācās šādās klasēs: Labie kāpēcīši; 43.klase; Zaļie; 

Mīļ’ maz’runčiņ; Spārnotie 

Iesniegtās atbildes liecina, ka ģimenes ir uzzinājušas 

visus svarīgākos skolas notikumus. Sveicam uzvarētājus - 

visinformētāko mūsu skolas 5.klases skolnieka Ralfa 

GLEGLU ģimeni!  
Es  

Novēlu 

skolai daudz 

  gaišu domu un, 

 protams, arī sev! Monta  

Priecīgus Ziemassvētkus un  

Laimīgu jauno gadu! Amanda  

Lai piepildās visas vēlēšanās 

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!  

Elizabete Bordjuga 

Lai Ziemassvētkos netrūktu mandarīnu 

 svētku noskaņai! Anna Dāvidsone 

Es visiem novēlu priecīgus Ziemassvētkus  

un laimīgu Jauno gadu! Edijs Pagils  

Es novēlu skolēniem labas  

sekmes, un protams, to pašu arī sev! Marta  

Es visiem novēlu veselību, saticību  

un laimi! Priecīgus Ziemassvētkus!  

Jānis Č. Sev un citiem novēlu Jaunajā gadā daudz prieka un Ziemasvētkos saticību! Artūrs Rundšteins  

Priecīgus Ziemassvētkus mammai un visiem pārējiem arī! Būt veseliem un priecīgiem! Adelīna 

Es novēlu skolēniem labas sekmes un, protams, arī sev. Skolotājiem - labas domas un priecīgu prātu! Katrīna 

Es novēlu, lai Jaunais gads visiem ir interesants un lai visiem būtu labas sekmes! Protams, arī man. Ieva 5.kl. 

Lai izdodas mācībās! 

Vēlu mācīties un arī sev. 

Kārtīgi nosviniet svētkus!  

Es novēlu, lai veiktos mācībās! 

Es gribu labi mācīties! Jānis Ūdris 

Es novēlu visiem labas sekmes! Anda 

Lai visiem ir labas atzīmes! Roberts 1.kl.  

Lai visiem labas sekmes 2015.gadā! Līva 

Es novēlu savai ģimenei, lai ir prieks! Ieva 

Es novēlu izturību, dzīvesprieku un veselību! 

Lai jums laimīgs Jaunais 2015.gads! Toms T. 

Lai visiem veicas mācībās! Ralfs Z. 

Es vēlos, lai es būtu teicamnieks! K  

Es novēlu visiem piepildīt savas vēlmes! Ervins 

Novēlu visiem gudrību, laimi un prieku! Francis 

Es novēlu visiem, lai labi iet darbi vai skolā! Arnis 

Es vēlu citiem un sev priecīgu pēdējo nedēļu! Roberts 

Es skolai novēlu veiksmi un izturību 2015.gadā! Kristīne  

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu jauno gadu! Rihards 

Būt radošiem! Einārs 

Kļūstiet priecīgi! Annija 

Kļūstiet sportiski! Prezidents 

Priecīgus Ziemassvētkus! Beate 

Lai veicas un ir labas atzīmes! Ralfs 

Lai jums visiem veicas mācībās! Zane 

Es novēlu laimi un lai izdodas ko vēlas! 

Lai visiem priecīgi Ziemassvētki! Jostiņš 

Lai jaunā gadā visiem ir labi! Nadīna 1.kl. 

Es novēlu skolai daudz laba un sev arī! Santa 

Es visiem novēlu saticīgu nākamo mācību gadu! 

Priecīgu Jauno gadu visiem! Miks 

Es visiem novēlu, lai veicas skolā! 

Vēlu labi uzvesties, klausīt, priecāties! Elizabete 

Es novēlu sev, lai man palielinātos atzīmes! Laura 

Lai visiem labas sekmes mācībās! J Evelīna 5.klase 

Lai visiem būtu labas sekmes 2. semestrī. K.Vaļinieks 

Lai veicas mācībās un lai labi pavada brīvlaiku! Lauris 

Laimīgu Jauno gadu un priecīgus Ziemassvētkus! Ralfs  


