
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAM PRIECĪGI SAVĀ PULKĀ UZŅEMT 1. KLASES SKOLĒNUS: 
MATĪSU ĀRONU, PATRIKU BLISKU, PĒTERI DŽERIŅU, KASPARU FRICKAUSU, ERVĪNU 

GRĪNVALDU, MARTU JĒKABSONI, KLĀVU KAUPU, DĀVIDU KRŪMIŅU, ERNESTU KUPŠI, 

LŪCIJU LIPSKU, ARTI LITVINU, LĪVU OZOLIŅU, RIČARDU RĒRIHU, DĀVIDU ŠPAKU, 

ERNESTU VĪDNERU, EVELĪNU VIZULI 
 

LAI SKOLOTĀJAI ZANEI ZĀLĪTEI ZINĀTKĀRI SKOLĒNI! 

 

Sveicam jauno kristīgās mācības (4. – 9. klasei) skolotāju DACI ŽULPI! 
 

Bērna roka māmiņas plaukstā – tik silti! 

Bērna roka tēta plaukstā ar uzticību. 

Un tā uz skolu - 

mazais cilvēciņš ... kā uz darbu, 

un tā visu mūžu 

iet cilvēks caur pienākumu, 

alkstot siltumu – otrā siltumā ... 
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10 soļi veiksmīgai bērna audzināšanai 
Dažkārt vajag pavisam maz, lai ģimenē valdītu saskaņa un miers. Lūk, vienkārši un praktiski padomi, 

kas palīdzēs šo sapni īstenot. 
 

 Mīlestība ir vissvarīgākā bērna vajadzība. Tā ir arī ļoti svarīga disciplīnas sastāvdaļa. Jo vairāk tu 

spēsi apliecināt savu mīlestību bērnam, apmīļojot viņu, apskaujot un noskūpstot, un pasakot viņam: „Es 

tevi mīlu”, jo vairāk viņš vēlēsies tev pierādīt, ka ir tavas mīlestības cienīgs. Mīlestība ceļ bērna 

pašapziņu un pārliecību par sevi. 
 

 Uzmanīgi ieklausies, ko bērns tev saka. Izrādi interesi par to, ko viņš jūt un ko dara. Apliecini 

viņam, ka arī spēcīgas emocijas ir pieņemamas — bet tikai tad, ja tās tiek izpaustas adekvāti. 
 

 Ir svarīgi noteikt ierobežojumus pat tajās ģimenēs, kur valda vissirsnīgākās attiecības. Daļa no 

vecāku pienākumiem ir noteikt robežas. Atceries, ka bērniem ir raksturīgi šīs robežas pārbaudīt. Tas ir 

dabiski, un tā nav tikai nepaklausīšana, bet daļa no dabiskā mācīšanās procesa. Robežām jābūt saprātīgi 

noteiktām. Bērni jūtas daudz drošāk, ja noteiktās robežas tiek ievērotas, pat tad, kad viņi ir ar tām 

neapmierināti un par tām sūdzas.  
 

 Smiekli un jautrība var palīdzēt atvieglot saspringtu situāciju. Dažkārt vecāki kļūst pārāk 

nopietni un aizmirst par bērnu audzināšanas svarīgāko daļu — jautrību. Mēģini saskatīt, kur iespējams 

jautrību atjaunot, un ļauj sev smieties, kad vien iespējams. 
 

 Mēģini paskatīties uz lietām ar bērna acīm. Iedomājoties sevi bērna vietā un cenšoties saprast, kā 

bērns jūtas, mēs parasti labāk saprotam viņa uzvedību. Atceries, kāda bija sajūta, kad tu pats vēl biji 

bērns, un cik mulsinoša šķita pieaugušo pasaule reizēs, kad pret tevi izturējās netaisni. 
 

 Uzslavē un iedrošini savu bērnu. Sagaidi no bērna, ka viņš uzvedīsies labi, un uzteic visus viņa 

centienus. Uzslavē viņa labo uzvedību un centies ignorēt slikto uzvedību. Jo vairāk runāsi (burkšķēsi), jo 

mazāk bērns klausīsies. 
 

 Cieni savu bērnu, tāpat kā tu cieni pieaugušos. Iesaisti viņu lēmumu pieņemšanā, it īpaši, ja šie 

lēmumi attiecināmi uz bērnu. Uzklausi viņa viedokli. Atvainojies reizēs, kad esi izdarījis ko nepareizi vai 

kļūdījies. 
 

 Izstrādājiet dienas režīmu. Mazi bērni jūtas daudz drošāk un konflikti ir mazāk iespējami, ja katrai 

dienai ir skaidrs režīms, kas tiek ievērots. Viņi jūtas laimīgi, ja ēdienreizes ir regulāras, ja gulētiešanas 

laiks ir noteikts konkrēti un ja viņi zina, ka katru dienu ir laiks, kad viņi var spēlēties. 
 

 Ir noteikumi, kuri svarīgi katrā ģimenē. Tomēr centies būt elastīgs pret maziem bērniem. Tad, kad 

esi izstrādājis noteikumus savā ģimenē, paliec konsekvents attiecībā uz šiem noteikumiem. Tas var būt 

bērnam ļoti mulsinoši, ja vienu dienu kāds no noteikumiem tiek ievērots, taču citā dienā atkal aizmirsts. 
 

 Neaizmirsti pats savas vajadzības. Ja tev ir beigušies visi pacietības krājumi un viss šķiet kā ļoti 

smags darbs, atrodi laiku tikai sev. Izdari sev ko tādu, kas palīdzēs atkal justies labi. Ja rodas tāda 

situācija, kurā jūti, ka varētu sākt kliegt uz bērnu, sist viņam vai pazemot, aizej prom no šīs situācijas uz 

citu vietu, aizskaiti līdz desmit un nomierinies. 
 

Avots: Bērnu un ģimenes lietu ministrija 
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MĒS PIEDALĀMIES! 

 

Mūsu skolas 

skolotāji 

piedalās 

Eiropas 

Sociālā fonda 

projektos: 

SIRSNIĽA PRASA, LAI BĒRNIĽŠ LASA 
 

Gan pēc publikācijas žurnālā „Ieva” un citos masu medijos, gan pēc sasniegumiem OECD valstu 

starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā mēs sevi visā valstī esam pieteikuši kā aktīvi un kompetenti 

lasītāji. Visi labie darbi mums sokas, jo lasītprieka veicināšanā iesaistās gan skolotāji, gan vecāki. Arī paši 

skolēni labprāt draudzējas ar grāmatām. Par aktīvo dalību Bērnu/Jauniešu žūrijā četru gadu garumā Latvijas 

Nacionālā bibliotēka šogad mūs atalgo ar grāmatu kolekciju. Pateicības vārdus veltām visiem, kas 

iesaistījušies Bērnu/Jauniešu žūrijā, bet lielāko paldies sakām visčaklākajām lasītājām, kas turpmāk kļūs par 

lasīšanas veicināšanas programmas vēstniecēm mūsu Liepājas Katoļu pamatskolā: 

Agnesei Auziņai, 

Beātei Auziņai, 

Danielai Elizabetei Karlsonei, 

Inesei Eizabetei Kļaviņai, 

Katrīnai Ancei Fromanei, 

Līvai Freimanei. 

Latvijā par „Bērnu/Jauniešu žūrijas” atbalsta projekta „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” vēstniekiem 

piekrituši būt tādas atpazīstamas personības kā Evelīna Strazdiņa, Andris Sējāns, Una Gavare, Inese 

Zandere, Sarmīte Ēlerte, Ilze Dobele, Aurēlija Anužīte – Lauciņa, Lauris Aleksejevs, Ingus Ulmanis, Daina 

Jāņkalne u.c. 

Arī šajā mācību gadā ceram, ka Bērnu/Jauniešu žūrijā startēs un pietiks spēka finišēt visiem 

dalībniekiem. Lai jums jauks ceļojums grāmatu pasaulē! 
 

Pateicoties labvēļiem, arī bibliotēkas krājums ir papildināts ar noderīgu lasāmvielu. Par 

nesavtīgu atbalstu un ieinteresētību mīļu paldies sakām: 

Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzei, Liepājas Katoļu pamatskolas 6. klasei, Liepājas Universitātes 

pasniedzējai Sofijai Bauerei, Auziņu ģimenei, Binderu ģimenei, Ēlertu ģimenei, Gabaliņu ģimenei, 

Laivenieku ģimenei, Sesku ģimenei un visiem, visiem, kas mūs atbalsta ar labām domām un padomu! 

Lasīsim, sapņosim, domāsim un darīsim, lai bibliotēka kļūtu par TUVĀKO vietu skolā! 
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MĒS VEIDOJAM! 
2. septembris mūsu skolā – DRAUGU diena, kad zālienā pie skolas kopīgi veidosim 

ZIEDU ROTU - dāvanu sev un saviem draugiem, jauno mācību gadu uzsākot! 
 

Lai mūsu dāvana izdotos, 2. septembrī līdzi jāņem dažādi dabas materiāli: 

 Rudens ziedi no dārza (asteres, dālijas, gladiolas, saulespuķes, čīkstenes, smilgas). 

 Nelieli dekoratīvi augļi vai dārzeľi (āboli, bumbieri, dekoratīvie ķirbīši, patisoni, 

burkāniņi, gurķīši u.c.). 

 Meža veltes ( pīlādžu ķekari, mežāboli, klūdziņas u.c.). 

 Ja 2. septembrī līst, lūgums ģērbties piemēroti (lietusmētelīši, kapuces), lai 30 minūtes 

varētu darboties svaigā gaisā. 

MĒS PAVEICĀM! 

Esam priecīgi un lepni par 2011. gada vasarā skolā paveikto:  

1. Izremontēts skolas svešvalodas kabinets.  

2. Izremontēts un iekārtots meiteņu mājturības kabinets.  

3. Mūzikas un mākslas kabinetā jaunas mēbeles un iebūvēts spoguļskapis.  

4. Jaunas mēbeles matemātikas fizikas kabinetā.  

5. Ierīkotas aptumšotās žalūzijas bioloģijas ķīmijas kabinetā un skolas laboratorijā. 

 

Visus šos darbus paveicām ar Vācu Katoļu palīdzības organizācijas RENOVABIS 

(www.renovabis.de) un BONIFATIUS WERK (www.bonifatiuswerk.de) palīdzību. 
 

Paldies par atbalstu arī Liepājas un Kurzemes bīskapam Vilhelmam Lapelim! 

 
TĒVU DIENA 

 

Mīļie skolēni un vecāki!  

 

Skolas Atbalsta biedrība aicina ar ģimeņu sporta dienu nosvinēt Tēvu dienu, ko atzīmējam 

septembrī. Aicinām jūsu ģimeni piedalīties šaha turnīrā, jautrās stafetēs, florbola mačā un 

citās aktivitātēs š. g. 23. septembrī! 

Septembra pirmā nedēļa  

(02.09. – 09.09.2011.)   
 

Nedēļas tēma – CEĻŠ 
 

 Mācības 1.- 4.klasei no 8.30 līdz 12.10. 

 Mācības 5.-9.klasei no 8.30 līdz 13.00. 

 2. septembrī darbosies bufete! 

 No 5. septembra darbosies ēdnīca! 
 

 

Lūgums vecākiem 

palīdzēt skolēniem būt laikus skolā, lai 

precīzi varam sākt darba dienu! 
 

 

http://www.renovabis.de/
http://www.bonifatiuswerk.de/
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 Noteikumi par 2011./2012.mācību gada un 

mācību semestru sākuma un beigu laiku 
www.izm.gov.lv  

 

 2011./2012.  mācību gads sākas 2011.gada 

1.septembrī. 

 1.– 8. klases izglītojamajiem mācību gads 

beidzas 2012.gada 31.maijā. 

 9.klases izglītojamajiem mācības beidzas 

2012.gada 18. maijā, bet mācību gads beidzas 

2012.gada 9. jūnijā. 
 

Rudens brīvdienas 24.10.2011. – 28.10.2011. 

Ziemas brīvdienas 27.12.2011. – 06.01.2012.  

Pavasara brīvdienas 12.03.2012. – 16.03.2012. 

Vasaras brīvdienas 01.06.2012. – 31.08.2012. 
    (1.-8. klasei)  

 

Vecāku dienas 2011./2012.m.g.: 

 

 Ceturtdien, 2011. gada 3. novembrī 

 Trešdien, 2012. gada 8. februārī 
 

 

 

Līgumu par mācībām skolā vecāki 

saľems š.g. 1. septembrī. Lūgums to 

aizpildīt un līguma parakstīšana/ 

slēgšana paredzēta septembrī klases 

vecāku sapulcē: 
 

12.septembrī  

plkst. 17.30 - 4. klase 

plkst. 18.00 - 2. klase 
 

13.septembrī  

plkst. 17.30 – 3.A klase 

plkst. 18.00 - 1. klase 
 

14.septembrī  

plkst. 18.00 - 7. klase 

plkst. 18.00 - 6. klase 
 

15.septembrī  

plkst. 17.30 - 9. klase 

plkst. 18.00 – 5. klase 
 

16.septembrī  

plkst. 17.00 – 3.B klase 

plkst. 17.30 – 8. klase 
 

Klašu vecāku sapulcēs pārrunāsim 

līguma nosacījumus. Ja nepieciešams, tad 

individuāli gaidīšu skolā darba dienās no 

9.00 līdz 17.00. Būtu jauki, ja iepriekš 

telefoniski saskaņotu apmeklējuma laiku.  
 

Iveta Kalniņa 

 2011./2012. m.g. mūsu skolas skolēnus ar 

garšīgām pusdienām pabaros SIA „Zālītes-A” 
 

 Maksa par pusdienām 0.95 Ls dienā 
 

 Pusdienu naudu (par nākamo nedēļu) maksāt 

piektdienā klases audzinātājai. 

 

Vēlies atraktīvi apgūt deju soļus? 
 

Tad nāc un pievienojies mūsu jaunajam tautisko 

deju kolektīvam Liepājas Katoļu pamatskolā! 

Aicinām pieteikties bērnus no 3 līdz 10 gadu 

vecumam. 

Pirmā tikšanās 9. septembrī plkst.18.00. 
 

Deju skolotāja Aiva Petrauska 

+371 26802178 

Par drošību remontdarbu laikā 

 

Sakarā ar Peldu ielas un K.Valdemāra ielas 

rekonstrukciju un remontdarbiem pie 

skolas,  lūdzam arī Jūs  pārrunāt jautājumus 

par drošību remontdarbu laikā ar savu 

bērnu! 

 

Jaunāko informāciju par norisēm skolā lasiet mūsu mājas lapā: 

www.katolupamatskola.lv 

http://www.izm.gov.lv/
http://www.katolupamatskola.lv/
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j JAUNUMI! 
2011.gada 1.jūlijā Saeimas sēdē 3.lasījumā tika izskatīts likumprojekts „Grozījumi Vispārējās 

izglītības likumā‖. Likumprojekts nosaka vairākus būtiskus grozījumus: 


39.panta Dokumenti par pamatizglītības programmas apguvi trešā daļa ir izteikta 

šādā redakcijā:  

"(3) Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:  

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts 

pārbaudījumiem;  

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā 

atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un 

vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu 

vērtējumu."  

Tātad apliecību par vispārējo pamatizglītību no 2011./2012.m.g. varēs iegūt tikai tad, ja visi 

vērtējumi ir iegūti un ne vairāk kā viens no tiem ir zemāks par 4 ballēm. Ar diviem 

nepietiekamiem vērtējumiem tiks izsniegta liecība. Jaunums – nepietiekams vērtējums 

mācību priekšmetā gadā un valsts pārbaudījumā uzskatāms par vienu vērtējumu. Piemēram, 3 

balles matemātikā gadā un 3 balles matemātikas eksāmenā ir uzskatāms par vienu 

nepietiekamu vērtējumu. Aicinām skolēnus ļoti atbildīgi sekot saviem mācību sasniegumiem 

un nepadoties grūtību priekšā. 

 

30.panta Pamatizglītības programmas īstenošana trešā daļa izteikta šādā redakcijā:  

„ (3) Sākumskolās īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1.-6.klasei.  

Līdz ar to ir noteikts, ka sākumskolas posms ir 1. - 6. klase. 

 

2011.gada 26.aprīlī Ministru kabinetā tika izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts 

"Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par 

valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"". 

Grozījumi paredz izmaiľas vēstures apguves modelī atbilstoši mācību priekšmeta 

"Latvijas vēsture" un "Pasaules vēsture" standartiem, nosakot pakāpenisku pāreju uz 

divu atsevišķu mācību priekšmetu paralēlu apguvi no 2011./2012.mācību gada pamatizglītībā, 

sākot ar 6.klasi. Mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēstures" sadalīšana mācību 

priekšmetos "Latvijas vēsture" un "Pasaules vēsture" nodrošinās vēstures mācību satura 

proporcionālu sadali un valsts interesēm atbilstošu apgūstamo jautājumu prioritāti. 

 

Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu 

pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem", kas noteiks pirmās 

svešvalodas apguvi no 1.klases, nevis kā tas bija paredzēts iepriekš no 2011./2012.mācību 

gada, bet gan tikai sākot ar 2013./2014.mācību gadu. Tātad tiek saglabāta pašreizējā pirmās 

svešvalodas apguves kārtība un arī 2011./2012.mācību gadā pirmās svešvalodas apguve tiek 

uzsākta no 3.klases. 

 


