
 

 

Krustām šķērsām 

Liepājas Katoļu pamatskolas skolēnu avīzīte 

2015. gada pavasaris 

Kristers Viļumsons  

Vertikāli 

1. Skolas kapelāna vārds. 

2. Skolēnu iecienītākais saldums, 

ko pērk skolas ēdnīcā. 

4. Kurā mēnesī skolai ir dzimša-

nas diena? 

5. Kādā krāsā ir skola, kurā mēs 

mācāmies divas dienas gadā? 

7. Kā sauc šajā gadā ieviesto mā-

cību stundu? 

9. Mācību stunda, kurā pat gribē-

dams nevar aizmigt. 

10. Cik cilvēku darbojās latviešu 

valodas dziļmācības grupā? 
 

 

Horizontāli 

3. Kad lielajiem ir Zaļā skola, tad 

mazajiem ir ... dienas. 
6. Skolas pavāres vārds. 
8. Skolas avīzes nosaukums. 

11. No kuras klases sāk mācīties 

dziļmācību? 

      1            

                  

   2               

  3                

 4                 

            5      

           6   7    

                  

                  

                  

8                  

                  

            9     10 

          11        

                  

                  

                  

                  

Šogad jau 9. reizi dodamies uz “Zaļo skolu” 

Ko Tu zini par skolu? 

Džonatans Kalniņš 

Skolē nu avī zi vēidoja: smaidošā, sportiskā, gudrā un košā Amanda; skaļais, vienmēr jautrais un pozitīvais Pols; 
nopietni nenopietnais random sportists Mārtiņš; smaidīgais futbolists Deivids; normālais čalis, kas spīd kā 
saulīte un aktīvi brauc ar bmx, Patriks; sirsnīgais pļāpa Kristers; mākslinieciski radošā kafijas cienītāja  Patrī-
cija; atraktīvais Džonatans. 

 

 

Vasaras vēstis ’2015 
Liepājas Katoļu pamatskola 

Iznāk 2015. gada 29. maijā (Nr. 37) 

 Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. 
Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu 
un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.  /Zenta Mauriņa/ 



 

 

Liepājas Katoļu pamatskolas Vasaras vēstis ’2015, iznāk 2015. gada 29. maijā (Nr. 37) 

Zaļā skola 2015 

 Kazdanga ir ciems Aizputes novada Kazdangas pagastā, pagasta centrs. Izvietojusies pagasta ziemeļdaļā 

Alokstes krastos 9 km no novada centra Aizputes. Kazdangā tiek iekļauta Valāta. 

 Kazdanga vēstures avotos pirmoreiz minēta 1350. gadā, kad to izlēņoja brāļiem Vīgantiem. Mūsdienu apdzīvo-

tā vieta izveidojusies pie bijušās Kazdangas muižas(Katzdangen) centra. Mācību iestāde, lauksaimniecības tehnikums, 

Kazdangā pastāv no 1923. līdz 2009. gadam. Kazdangas muižas pils komplekss ir valsts nozīmes arhitektūras piemi-

neklis. 

MMMantinieki antinieki antinieki MMMeklēeklēeklē   MMMantojumuantojumuantojumu   

KazdangāKazdangāKazdangā   

← Ūdensdzīvnieku 

noteikšana 

↑ Saldūdens ziv-
ju atpazīšana un 
makšķeres gata-
vošana 

↑ Putnu dziesmas 

latviešu folklorā (pie 

I.Ziedoņa akmens) 

↑ Valātes pilskalna  

grotas mērīšana 

↑ Putnu  balsu klaušīša-
nās un putnu dejas iestu-
dēšana 

Devāmies 
pārgājienā - 
Kazdangas 
centrs—
Valātas pils-
kalns 

↑ Loku šaušana 

 

← Otrās dienas rīts 

↓ Rīta aplis 

← Glītraksta stunda  

↑ Dižo rēķinu 
stunda 

← Purvītis pret 

Rozentālu Kaz-

dangā 

↑ Senā aptieka 

← Savu iespaidu un sajūtu 
iekļaušana mantojuma sarak-
stā 

← Mēmais kino—
Māteru Jura romāna 
“Sadzīves viļņi” ekrani-
zācija 

 

 

Krustām šķērsām 

Liepājas Katoļu pamatskolas skolēnu avīzīte 

2015. gada pavasaris 

 

Cik pildspalvu ir skolotājas Zanes kolekcijā?  

7. klase – 60 

8. klase – 100 

9. klase – 21 

Skolota jas – 500 
60 

Cik datorpeļu ir skolotājas Dinas kolekcijā? 

7. klase – 27 

8. klase – 10  

9. klase – 20 

Skolota jas – 15 12 

Cik pakāpienu ir no mazās skolas 1. stāva uz 2. 
stāvu? 

7. klase – 15 

8. klase – 30 

9. klase – 21  

16 

Amanda Dobrecova 

1) Noteikti š.g. 13. jūnijā pl. 12.00 atnākt uz 9. klases izlaidumu. 

2) Izpeldēties pusnaktī jūrā, ezerā vai upē. 

3) Apmeklēt kādu no mūzikas festivāliem. 

4) Jāņos lēkt pāri ugunskuram un beidzot sagaidīt saullēktu. 

5) Saēsties zemenes līdz alerģijai. 

6) Pazust Latgalē un veiksmīgi atrasties. 

7) Atcerēties bērnību un izslimot asfalta slimību. 

8) Kārtīgi izskraidīties lietū un izbradāties pa peļķēm basām kājām. 

9) Veikt kādu lielu vai mazu varoņdarbu. 

10) Beidzot paaugties.       Mārtiņš Nikijs Sesks 

10 lietas, ko iesaku tev izdarīt vasarā 

Vai zināji… ? 

Skolēnu veido
tā lappusīte

 



 

 

Sakām LIELU PALDIES Kristiana 

Štībeļa ģimenei par atbalstu, palīdzot 

nokļūt  “Zaļajā skolā 2015” Kazdangā 

skolotājiem. 

PALDIE
S! 

*Par mācību līdzekļiem samaksāt līdz 1. augustam!  

*Maksu veikt skolas Atbalsta biedrības kontā: 

LIEPĀJAS KATOĻU PAMATSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA 

Juridiskā adrese: Peldu iela 17, Liepāja, Lv 3401 

Reģ. Nr. 40008116941 

“Swedbank” AS 

Kods: HABA LV22 

Norēķinu konts: LV06HABA0551017844805 

ar norādi „2015./2016.m.g. mācību līdzekļu iegādei” norādot skolēna vārdu, uzvārdu un 

klasi! 

*Maksājamo summu skatīt skolēna liecībā! 

2015./2016. mācību gadu sāksim 
1. septembrī plkst. 10.00 Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē 

 

www.katolupamatskola.lv 

 Par transporta mēneškartītēm  
2015./2016. mācību gada septembrim 

 lūgums samaksāt no 17. - 24. augustam! 

Skolas skolēnu formas pasūtīt un samaksāt līdz 10. jūnijam mājas lapā www.skolasforma.lv 
Ja Jūsu bērnam skolas forma ir kļuvusi par mazu un vēlaties to pārdot vai samainīt, tad izmantojiet 

mājas lapā www.skolasforma.lv sadaļu “Tirdziņš”. 

 

*Sīkāka informācija par skolēnu formu pasūtīšanu nākamajam mācību gadam skatīt skolas mājas lapā. 

Dokumentus par brīvpusdienu piešķiršanu 
iesniegt no 17. - 24. augustam! 

Mūs var atrast arī šeit: 

Sakām LIELU PALDIES Agnijas Ažēnas 

tētim, Robertas Ločmeles tētim, Ralfa 

Ruperta ģimenei par atsaucību un 

sarūpētām iespējām interesanti, 

izglītojoši, kā arī atraktīvi piedalīties 

Karjeras nedēļā. 
6.B klases skolēni un audzinātāja 

PALDIES! 
Visvairāk atzinību—smaidiņus—par prasmi 

sadarboties un čaklu darbu saņem  komanda 

“Ozoli” - komandas kapteine Klaudija (6.a klase), 

Klāvs (5. klase), Roberts (5. klase),  

Patrīcija (6.B klase), Viktorija (8. klase). 

ZAĻ Ā  SKOĻĀ 2015 

PALDIES skolotājai Elvitai par skaisto 

fotoreportāžu “Zaļajā skolā 2015” 

Kazdangā! 

PALDIES! 

 

 

Liepājas Katoļu pamatskolas Vasaras vēstis ’2015, iznāk 2015. gada 29. maijā (Nr. 37) 

"Atvērtās skolas" atklājēji bija 
gan skolēni, gan viņu vecāki!  "Atvērtās skolas" atslēgvārdi ir sadarbība, ģimene, atklājumi. 

Pūšanas 

stunda → 
← Zaļās skolas 2015 noslē-

gums 

8. klase svinīgi nodod “Zaļās skolas” 
karogu 7. klasei → 

Uz tikšanos “Zaļajā skolā 2016”! 

Atvērtā skola “...īstās krāsas ir jāmeklē!” 

Paldies skolotājiem par  radošajām idejām un dar-

boties prieku! 



 

 

Šogad vēl čaklāk nekā citus gadus esam lasījuši Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas. Lai veicinātu skolēnu lasītinteresi, Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatu iepazīšanu esam iekļāvuši arī pirmo trīs klašu mācību procesā, tā rosinot gan lasītprieku, gan kāri mācīties citādāk. Priecājamies, ka no visām Liepājas sko-lām mēs esam aizpildījuši visvairāk Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas anketu (kopumā 60 anketas), turklāt skolēnu un vecāku, kam interesē minētās programmas grāmatas, ir vēl vairāk.  

Mēs priecājamies par ikvienu, kas iesaistās lasīšanas veicināšanas pasākumos, bet īpaši sirsnīgu paldies sakām visat-saucīgākajiem mūsu atbalstītājiem: 

Elvitai Vizulei, Ievai Ločmelei, Gēču ģimenei, Kurtišu ģimenei, Matisonu ģimenei,  Palapju ģimenei, Pomeranču ģimenei, Rērihu ģimenei, Spāģu ģimenei, SIA „Zālītes A”. 

Paldies, ka iesaistījāties Vecāku žūrijā un palīdzējāt tapt skaistam Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākumam!  

Lasīt ir stilīgi! 

Liepājnieki, 7-12 gadīgo skolēnu vecāki! 
 

Liepājas Katoļu pamatskola, 
sadarbībā ar Īrijas latviešu nacionālo padomi, Rietumlankašīras latviskā kultūras mantojuma biedrību un Sabiedrības 

integrācijas fondu 
š.g. no 27.jūlija līdz 2. augustam  

Liepājas Katoļu pamatskolā rīko vasaras skolu „Esi kurzemnieks!”. 
 

Nometnes mērķi: Latvijas un latviešu diasporas bērnu kopējas vasaras skolas rīkošanu nolūkā stiprināt diasporas 
bērnu saikni ar Latviju. 
Nometnes dalībnieki: bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. 
Vietu skaits:  

13 vietas Liepājā dzīvojošie bērni, 
7 vietas Anglijā dzīvojošie bērni 
10 Īrijā dzīvojošie bērni. 

 

Nometnes programma: 

Vasaras skola notiks Liepājā - Liepājas Katoļu pamatskolā - un ilgs 7 dienas (no 27.jūlija līdz 2. augustam). Vasaras 
skolas laikā skolēni nodarbībās apgūs latviešu valodu un literatūru, latviešu folkloru un dziesmas, latviešu tautas 
dejas mākslu un rokdarbus, dosies uz Kurzemes pilsētu Ventspili, kur Piejūras brīvdabas muzejā iespējams mācīties 
liet sveces, gludināt veļu ar senlaicīgu gludekli, izmēģināt roku sviesta kulšanā un iepazīties ar senajiem mērinstru-
mentiem. Liepājā bērni dosies mācību ekskursijā uz Amatnieku namu, kur redzēs, kā auž audējas, tiek darināti tau-
tas tērpi un izgatavotas latviskās rotas, kā top ādas izstrādājumi un klūdziņu pinumi, varēs apskatīt 100 gadus vecus 
Kurzemes novada tautas tērpus, tikties ar rotkali, iepazīties ar latviešu rotu kalšanas amatu. Liepājas muzejā mācī-
sies par Latvijas simboliem, orientēšanās pasākuma laikā Liepājas pilsētas ielās komunicēs ar vietējiem iedzīvotā-
jiem, lūdzot viņu palīdzību objektu atrašanā. Būs sporta aktivitātes Liepājas Olimpiskā centra baseinā, pludmalē un 

Piejūras parkā. Vasaras skolas programmā apgūs zvanu ansambļa spēles pamatus 
 

Ēdināšana: nometnes dalībnieki tiek nodrošināti ar ēdināšanu 4x dienā. 
 

Nometne dalībniekiem: bezmaksas. 
Priekšroka to Liepājas ģimeņu bērniem, kuri apņemsies kļūt par viesģimeni kādam no Anglijas atbraukušajam bēr-
nam - nometnes laikā uzņems ģimenē, izguldīs, pabaros (brokastis, vakariņas), u.c.  
Nometnē strādās  Liepājas Katoļu pamatskolas pedagogi un medmāsa, pie kuras nepieciešamības gadījumā varēs 
vērsties pēc palīdzības. 
 

Interesēties un pieteikties nometnei pie Liepājas Katoļu pamatskolas direktores Ivetas Kalniņas,  
tālr. +371 29645936 

Vasaras skola “Esi kurz
emnieks!” 

 

 

“Kas tas ir –zvaigžņu stunda?” 
“Pasaules ritējumā dažkārt iekrīt tādi mirkļi, kad  visas lietas un 
būtnes - līdz pat tālākajai zvaigznītei debesīs – ieņem pavisam vienreizēju stāvokli 
un var notikt kaut kas tāds, kas nemūžam pirms tam vai pēc tam nav iespējams…”        /M.Ende/ 

Lepojamies! 

Liepājas Katoļu pamatskola  2015. gada Zvaigžņu stundā sumināja Liepājas pilsē-Liepājas Katoļu pamatskola  2015. gada Zvaigžņu stundā sumināja Liepājas pilsē-Liepājas Katoļu pamatskola  2015. gada Zvaigžņu stundā sumināja Liepājas pilsē-
tas un novada olimpiāžu un konkursu uzvarētājus un  viņu pedagogus:tas un novada olimpiāžu un konkursu uzvarētājus un  viņu pedagogus:tas un novada olimpiāžu un konkursu uzvarētājus un  viņu pedagogus:   

1. klasē 
Luīzi Ozoliņu, Lauru Gēci, Kloi Emīliju Pinsteri-Derus, Alisi Saulīti, Justīni Šili, Anci Svažu,  
Marku Antoniju, Elizabeti Zvirbuli, Oliveru Štībeli. 

 

2. klasē 
Viktoriju Zakuskinu, Dāvi Benito Babinu, Intaru Pomeranci, Lāsmu Zirku, Elzu Mariju Bušu. 

 

3. klasē 
Adeli Gūtmani, Vendiju Vitkovsku, Darju Ozersku, Līvu Altīti, Gregoru Lazdānu, Andreju Braži, 

 Tomasu Ceru. 
 

4.klasē 
Pēteri Džeriņu, Patriku Blisku, Elīzu Elizabeti Slišāni, Evelīnu Vizuli. 

 

5. klasē 
Līvu Freimani, Luīzi Špaku 

 

6. klasē 
Klaudiju Grīnfeldi, Agnesi Auziņu, Beāti Auziņu, Robertu Grētu Andersoni, Sofiju Bellu Ķeruži, 

 Katrīnu Anci Fromani, Anniju Kronlaku, Aleksandru Mnaidarovu, Juri Ozoliņu, Edžu Priedoltu, 
 Izabellu Jākabsoni. 
 

7. klasē 
Ričardu Novikovu, Tomasu Vizuli, Jāni Roguli, Raivi Viļumsonu, Evelīnu Vītolu, Amandu    

 Dobrecovu, Jolantu Roguli. 
 

8. klasē 
Viktoriju Puku, Katrīni Frickausu, Valteru Balodi, Eduardu Spāģi, Polu Bernardu Bernotu. 

 

9. klasē 
Olīviju Tiju Ķeruži, Lauru Pukinsku, Eranu Dominiku Saveli. 

 

Zvanu ansambli “RE-RE-Mi-LA” 
  Silvestru Grunduli, Daigu Agitu Simsoni, Lindu Ievu Simsoni, Annu Adrianu Ablamsku, Helgu 
 Krieviņu, Agnesi Frickausu. 

APSVEICAM un LEPOJAMIES! 

2014./2015. m.g. noslēgumā ZELTA 
LIECĪBAS  ieguva: 

8. klasē - Vita Liepiņa, Viktorija Puka, 
Eduards Spāģis. 

 

9. klasē - Olīvija Tija Ķeruže 

ZELTA LIECĪBA 

APSVEICAM un LEPOJAMIES! 

2014./2015. m.g. noslēgumā SUDRABA 
LIECĪBAS  ieguva: 

8. klasē - Pols Bernards Bernots. 
 

9. klasē - Toms Griģis, Laura Pukinska 

SUDRABA LIECĪBA 


