
Liepājas Katoļu pamatskolas 

(Rudens vēstis) 
Iznāk 2017. gada 1. septembrī (Nr. 44) 

PRIECĀJAMIES SAVĀ PULKĀ UZŅEMT 1. KLASES SKOLĒNUS: 

 

 

Elizabeti Sīni Audari, Katrīnu Bērziņu, 

Artūru Borščunu, Robiju Bumbuli,  

Kristianu Burlovu, Elizabeti Liepu, 

Jacintu Lipsku, Marku Moisejevu,  

Marku Mulinu, Gustu Saulrietu, 

Berhardu Sprūdu, Paulu Šili, 

Maiju Terentjevu,  Kristoferu Ukstiņu, 

Kristoferu Aleksandru Zagorski, 

Gati Zirku, Patrīciju Žigo. 

 

LAI  SKOLOTĀJAI  NELDAI  LEIMANTEI  ZINĀTKĀRI  SKOLĒNI!  

 
 PRIECĀJAMIES PAR ATGRIEŠANOS NO BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMA LATVIEŠU 

VALODAS SKOLOTĀJU DACI GALDIKU UN ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU MADARU 
VIČIULI. 

 SVEICAM SĀKUMSKOLAS UN KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJU KATI EGLĪTI UN 

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU MĀRU MEGNI AR PIEVIENOŠANOS MŪSU SKOLAS SAIMEI! 
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SKOLAS VĪZIJA 

Kopā radām jaunu skolu ar savu skolas filozofiju, inovatīvi veidotu 

mācību vidi,  aktuālu mācību saturu, profesionālu un “dzirkstošu” 

darbinieku komandu. 

 

2017./2018. MĀCĪBU GADA PRIORITĀTE    

ATGRIEZENISKĀS SAITES KULTŪRAS IEDZĪVINĀŠANA 

SKOLĀ 

 

MĒRĶIS  

Mērķtiecīgi plānot un realizēt atgriezeniskās saites sniegšanas un 
saņemšanas prasmju veidošanu skolā, lai sekmētu profesionālu 
sadarbību un efektīvu mācību vidi skolā. 



KRISTĪGĀS DZĪVES ZIŅAS 

  

 Ar Liepājas diecēzes bīskapa V. Stulpina 

atbalstu Liepājā ir iekārtota Radio Marija 

Latvija pārvietojamā studija ar mērķi, lai 

cilvēki, kas klausās šo radio Latvijā ar radio 

un/vai ārzemēs dzīvojošie ar interneta 

starpniecību, varētu uzzināt par Kurzemes 

draudzēs notiekošo. Radio Marija ir 

izveidojusies laba sadarbība ar skolas 

bērniem un vecākiem - katru darbdienas 

vakaru plkst. 20.40 skan raidījums „Bērnu 

laiks”, kurā dažādi ētera cilvēki un aktieri 

lasa bērniem pasaciņas vai pamācošus 

stāstiņus pirms miega. Mūsu skolas bērni 

kopā ar kristīgās mācības skolotāju Antru, 

kura ir Liepājas studijas brīvprātīgā, jau 

uzsākuši darbu studijā – ir ierunātas 

vairākas pasaciņas bērniem. Sīkāka 

informāciju par to, kad varēs tās 

noklausīties, vēl sekos. Lielu interesi ir 

izrādījuši arī vecāki, kuri kopā ar saviem 

bērniem ir gatavi ierakstīt stāstiņus un 

pasaciņas. 

Foto: ierakstu tapšana ar 6. klases skolēniem   

SKOLAI — JAUNA KAPELA 

 Pirmo reizi skolas pastāvēšanas laikā 

tiek iekārtota skolas kapela, kas būs arī 

kristīgās mācības kabinets. Tās 

izveidošanā aktīvi darbojas ne tikai 

priesteris Andris Vasiļevskis, (pirms kļūt 

par priesteri, viņš pabeidza Liepājas 

Mākslas koledžu), kristīgās mācības 

skolotāja Antra, bet arī divas Vācijas katoļu 

labdarības organizācijas "Bonifatiuswerk" 

brīvprātīgās Grēta un Jozefīne, kuras trīs 

nedēļu laikā palīdzēs skolas kolektīvam un 

piedalīsies dažādās skolas aktivitātēs.  



KRISTĪGĀS DZĪVES ZIŅAS 

MAZO MINISTRANTU SKOLA 

 Jūnija pirmajās dienās septiņi zēni no 4. 

– 6.kl. pulcējās Mazo ministrantu skolas 

nodarbībās, lai apgūtu visas ministrantam, 

t.i., priestera palīgam dievkalpojumā jeb 

misē, nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, - jaunajā mācību gadā varēs 

pilnvērtīgi palīdzēt Sv. Mises norisē.  

 Zēniem bija iespēja apmeklēt un iepazīt 

tuvāk Sv. Meinarda un Sv. Dominika 

baznīcas, kā arī Lēnu katoļu baznīcā 

nodemonstrēt iegūtās zināšanas. 

Neizpalika arī pikniks pēc pārbaudījuma, 

kur ar pašceptām desiņām puišus cienāja 

pats bīskaps Viktors. Jaunajiem 

ministrantiem palīdzēja un dalījās pieredzē 

Liepājas diecēzes bīskaps V. Stulpins, 

priesteris A. Vasiļevskis un diakons K. 

Oliņš.  

Kristīgās dzīves ziņas sagatavoja 

kristīgās mācības skolotāja Antra 

Jakovļeva. 



Pirmdiena, 04.09.2017. – dod pieci ĀRSTAM! 

8.00 – 8.30  Kopīga rīta rosme pie skolas.  Aicināti arī vecāki! 

8.30 - 9.30 NMPD automašīnas apskate pie skolas - piedalās visi skolnieki, garāmgājēji, vecāki, skolotāji.  

8.30 – 8.50 1.-3.klase 

8.50 - 9.10 4.-6.klase 

9.10 – 9.30 7.-9.klase 

9.40 – 11.50  Pirmās medicīniskās palīdzības nodarbības. 

9.40 – 10.20 1.-3.klase 

10.25 – 11.05 4.-6.klase 

11.10 – 11.50 7.-9.klase 
 

Otrdiena, 05.09.2017. – dod pieci POLICISTAM! 

8.00 – 8.30 Kopīga rīta rosme pie skolas.  Aicināti arī vecāki! 

8.30 - 9.30  Valsts Ceļu policijas automašīnas apskate, saruna ar policistiem, Runci Rūdi un Bebru Bruno – 
piedalās visi skolnieki, garāmgājēji, vecāki, skolotāji.  

8.30 – 8.50 1.-3.klase 

8.50 - 9.10 4.-6.klase 

9.10 – 9.30 7.-9.klase 

9.30 – 11.00 nodarbības ar nepilngadīgo lietu inspektoriem - visām klasēm 

9.30 – 10.00 1.-3.klase 

10.00 – 10.30 4.-6.klase 

10.30 – 11.00 7.-9.klase 

13.00 – 14. 00 Biedrības „Dižvanagi” kanisterapijas nodarbības skolas pagalmā - visām klasēm. 

18.00 – 19.30 Izglītojoša lekcija – nodarbība vecākiem un skolotājiem “Mana bērna emocionālā 
drošība”. Vada lektors Gundars Kuklis – ģimenes un Izglītības pārvaldes skolu ārsts (norises vieta—
Rakstvežu ielā „Pagrabiņā”) 
 

Trešdiena, 06.09.2017. – dod pieci INTERNETAM! 

8.00 – 8.30  Kopīga rīta rosme pie skolas.  Aicināti arī vecāki! 

10.00 – 11.30  nodarbības par uzvedību interneta vidē sadarbībā ar nodibinājumu „Centrs Dardedze” – visām 
klasēm.  
 

Ceturtdiena, 07.09.2017. – dod pieci UGUNSDZĒSĒJAM! 

8.00 – 8. 30  Kopīga rīta rosme pie skolas.  Aicināti arī vecāki! 

8.30 - 10.00 nodarbības ar VUGD inspektoriem – visām klasēm. 

8.30 – 9.00 1.-3.klase 

9.00 - 9.30 4.-6.klase 

9.30 – 10.00 7.-9.klase 

11.00 – 12.00 – aktivitātes – praktiskas nodarbības ar ugunsdzēsējiem skolas pagalmā – visām klasēm. 

12.00 -15.00 – ekskursijas uz VUGD – iepazīšanās ar ugunsdzēsēju mašīnām, depo un glābēju ikdienas darba 
aktivitātēm. 
 

Piektdiena, 08.09.2017. – dod pieci SPORTAM!  

Norises vieta – koncertestrādē "PŪT, VĒJIŅI" 

17.00 – 19,30 Atvērtā skola “Dod pieci SPORTAM!” – daudzpusīgas un izglītojošas radošās aktivitātes, kurās 
skolēni kopā ar ģimeni izzina, sporto un sacenšas, meklējot kopsakarības starp dažādiem mācību priekšmetiem 
un veselīgu dzīves veidu. 

17.00-18.00 mācību diena „Atvērtā skola” 

18.00-18.30 kopā būšana pie galda, našķošanās ar sagādātajiem groziņiem 

18.30-19.10 Zumbas nodarbība aktīvas treneres vadībā (piedalās VISI) 

19.10 apbalvošana, atvadīšanās, savas darba vietas sakopšana. 

PROJEKTA „DOD 5 DROŠĪBAI” AKTIVITĀŠU PLĀNOJUMS 



BRĪVPRĀTĪGO DARBS SKOLĀ 

  

 Arī šajā mācību gadā skolas Atbalsta biedrība sadarbībā ar biedrību Radi Vidi Pats 
programmas Erasmus plus: Jaunatne darbībā ietvaros uzņems divus brīvprātīgos.  
Šāgada projekta nosaukums ir "Educate my ChurChil - church and children". 

 Pirmais brīvprātīgais, Paata Gelshvili pievienosies mums jau ar 1. septembri un  

strādās ar mūsu bērniem un jauniešiem līdz pat mācību gada beigām. Paata ir 27 gadus 

vecs puisis no Gruzijas galvaspilsētas Tbilisi. Viņam ir pieredze ēst gatavošanā un 

apkalpošanas sfērā strādājot par bārmenti viesnīcā. Bet viņa lielākais vaļasprieks 

vienmēr ir bijis futbols un viņš ir bijis komandas treneris strādājot ar dažādām vecuma 

grupām. Iemesls kāpēc viņš vēlējās piedalīties skolas projektā - viņam patīk strādāt ar 

bērniem.  Tātad labs Eduardo iniciatīvu turpinātājs. Paata ir ļoti draudzīgs un labsirdīgs, 

tāds ir radies iespaids par viņu komunicējot visu vasaru vēl pirms viņa ierašanās 

projektā. 

 Paata ir arī grāmatu lasītājs un viņam interesē vēsture, arī Latvijas vēsture. 

 Viņš uzskata, ka būt par Pasaules pilsoni nozīmē būt atbildīgam pret līdzcilvēkiem un 

cienīt ikviena tiekšanos uz sapņiem un to piepildīšanu  jau no pašas bērnības. 

 Savukārt mēneša beigās Paatam pievienosies arī Camilla Sara Saretto no Itālijas, 

kurā skolā vēlas īstenot dažādas mākslinieciskas un kultūras  aktivitātes. Interesentiem 

būs iespējas turpināt apgūt itāļu un spāņu valodu. Camillas mamma ir no Peru līdz ar to 

meitenei ir bagāts un daudzpusīgs kultūras pamats, kuru arī tematiski centīsimies ievadīt 

mācību procesā runājot gan par tradīcijām un svētkiem gan ēdieniem, valodām utt. 

 Jauniešu darbību mūsu skolā atbalsta Eiropas Komisijas finansētā programma 

Erasmus plus: Jaunatne darbībā. 

Ziņas par Brīvprātīgo darbu skolā sagatavoja Agata Babina (biedrība Radi Vidi pats) 

 Brīvprātīgais 

no Gruzijas 

Paata Gelshvili  



Cien. vecāki! 

 Skolas pagalmā mašīnas drīkst iebraukt tikai ar speciālām atļaujām, 

kuras ir izsniegusi direktore.  Lūdzam respektēt noteikumu (ceļgalā ir 

ceļazīme) un savas mašīnas, atvedot bērnu, atstāt ārpus pagalma, ja 

nepieciešams skolēnu pavadīt līdz garderobei. Neievērojot šo noteikumu, tiek apdraudēta 

visu bērnu drošība, bet skolotāji kavē darbu, gaidot, kad atbrīvosies vieta, lai novietotu savu 

mašīnu pagalmā.  

 Lai veidotu vienotu elektronisko saziņas kārtību skolā — skolas ziņas 

saņemsiet TIKAI skolvadības sistēmā "E- klase". 
 

Tāpēc lūgums ievērot dažus nosacījumus. 

1) Skolēni pieslēdzas „E-klasei” ar savu lietotājvārdu un paroli. 

2) Vecāki pieslēdzas „E-klasei” ar savu lietotājvārdu un paroli. 

3) Skolēnam ir sava parole, vecākiem - sava. Ja ir pazudusi parole vai neskaidrības ar 

pieslēgšanos, lūdzu informējiet klases audzinātāju, lai varam palīdzēt. 

4) Izpētiet E-klasi, tās piedāvātās bezmaksas iespējas - dienasgrāmata, uzdotie mājas darbi, 

vērtējumi, saziņa ar skolotājiem, u.c. 

 

 Paldies tiem vecākiem, kuri regulāri ieskatās e-klasē! 

 Lūgums vecākiem izmantot „E-klasi” vismaz vienu reizi nedēļā. 

 Ieskatieties, jo Jūsu „E-klases” profilā noteikti ir vairākas neatvērtas vēstules.  

D A Ž Ā D I  

Liepājas Katoļu pamatskolas 

Atbalsta biedrība  

aicina pievienoties visus 
aktīvos, ieinteresētos un 

līdzatbildīgos!  

 Pieteikšanās pie Liepājas Katoļu 
pamatskolas Atbalsta biedrības valdes 

priekšsēdētāja  

Mārtiņa Sprūda (+371 29856870) 

Veidojam skolu KOPĀ! 

Liepājas Katoļu pamatskolas padomes 
sēdes plānotas: 

1. semestrī — 2. novembrī 

2. semestrī — 5. aprīlī 

 

Vecāku kopsapulce — 19. aprīlī 



D A Ž Ā D I  

Pagarinātās darba dienas grupa 
  

 Pagarinātās darba dienas grupa darbu 
uzsāk ar 2017. gada 11. septembri. 

Darba laiks no 13.00 - 17.00. Lūgums vecākiem būt 
precīziem un laicīgi nākt pakaļ. 

1. klase - 14. septembrī, plkst. 18.00 

2. klase - 12. septembrī, plkst. 17.00 

3. klase - 13. septembrī, plkst. 17.00 

4. klase - 11. septembrī, plkst. 17.00 

5. A klase - 13. septembrī, plkst. 17.30 

5. B klase - 14. septembrī, plkst. 17.30 

6. klase - 14. septembrī, plkst. 17.00 

7. klase - 12. septembrī, plkst. 18.00 

8. klase - 19. septembrī, plkst. 18.00 

9. A klase - 11. septembrī, plkst. 18.00 

9. B klase - 13. septembrī, plkst. 18.00 

Klaš u veca ku šapulceš 

SEPTEMBRĪ 
Septembra 1.  un 2. nedēļas plānojums 

  

Piektdiena, 1. septembris Zinību diena - svinīgs mācību 
gada sākums Sv. Jāzepa katedrālē plkst. 10.00. 

 

Pirmdiena, 4. septembris Klases audzinātāja diena - skolā 
jābūt 8.00 (sākas rīta rosme), mācības notiek līdz plkst. 
12.00. 

2017./2018. mācību gada, semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laiki 
 

2017./2018. mācību gads sāksies 2017. gada 1. septembrī, bet beigsies 2018. gada 31. maijā (1.-8. 
klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu 
nokārtošanas - 14. jūnijā. 
 

Mācību gada laikā ir noteikti šādi brīvlaiki: 

 rudens brīvlaiks no 2017.gada 23. līdz 27. oktobrim; 

 ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim; 

 pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. līdz 16. martam; 

 vasaras brīvlaiks no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. 

Lūgums ģimenēm atpūtas braucienus plānot skolēnu brīvdienās! 

Interešu izglītība 

 2017./2018.m.g. Liepājas Katoļu pamatskola interešu 
izglītībā 1. - 9. klases skolēniem piedāvā apgūt: 

 franču valodu 
 vācu valodu 
 Zvanu kori „Re-re-mi-la” 
 Ansambli „Tikai tā!” 
 Tautiskās dejas (1.-4.kl.) 

Franču valodu mācīs skolotāja Līga Meiruška, vācu valodu - 
Madara Vičiule.  

Lai pieteiktos nodarbībām, vecāki raksta iesniegumu. 


