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 Mīļie bērni, dārgie vecāki, 

cienījamie skolotāji un skolas darbinieki! 

 

"Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, 

un cilvēkiem labs prāts."  (Lk. 2,14)  

 Ziemassvētku laiks, kas iesāksies ar 

Kristus Dzimšanas svētkiem ir īpaši gaidīts. 

Šajā laikā cilvēki daudz runā par 

Ziemassvētku brīnumu un domā par 

dāvanām. Taču šis laiks ir nevis saņemšanas 

laiks, gaidīšanas laiks, bet došanas un 

dāvāšanas laiks. Sevis dāvāšanas laiks. Dievs, 

šajā laikā dāvā mums savu Dēlu Jēzu Kristu, 

ne mūsu nopelnu dēļ, ne tādēļ, ka mēs bijām 

vai esam labi. Viņš dāvā Dēlu mīlestības 

vadīts, dāvā Mīlestību, lai arī mēs mācītos 

nesavtīgi viens otru mīlēt un darītu viens 

otram labu. Ja tas notiek ne tikai 

Ziemassvētku laikā, bet ikdienā tas ir 

Ziemassvētku brīnums, tad tā ir vislielākā 

dāvana. Tad piepildīsies eņģeļu vēsts 

pirmajā Kristus dzimšanas naktī. 

 Novēlu mums visiem iemācīties patiesi 

mīlēt un darīt labu viens otram ikdienā, lai 

brīnumi notiktu un mūsu apkārtne kļūtu 

labāka! 

 Lai visiem skaisti svētki, Dieva svētība un 

labs prāts Jaunajā gadā! 

 

Liepājas diecēzes bīskaps  

Viktors Stulpins  

Visu Liepājas Katoļu pamatskolas skolēnu kopīgā  

Adventa laika izrāde 

2016. gada 20.decembrī plkst. 18.00  
 

“MEKLĒ! MEKLĒ ZVAIGZNĒS VAI 
ROZĒ, VAI ŪDENS LĀSĒ…”,  

ko dāvājam sev un saviem mīļajiem Ziemsvētkos.  

 

P.s. Izrādes atkārtojums iecerēts 5. janvārī plkst. 12.00 
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H 
eisā! Upsā! Mūsu skolā darbu atsākusi skolēnu līdzpārvalde! Mēs varam paši lemt, 

plānot savu dzīvi mūsu skolā. Mūsu skola esam mēs paši un tas cik mums ir 

interesanti un vai mēs lepojamies par savu skolu, ir atkarīgs tikai no mums. 

Oktobra mēnesī pulcējās aktīvākie skolēni no 4. - 9.kl uz pirmo skolēnu domes sēdi. 

Mūsu konsultants  un palīgs šogad būs Rima Rieksta. Esam par to īpaši priecīgi. Pirmajā domes 

sēdē izskanēja daudz priekšlikumu un ideju par skolēnu domes darbu.  

      Protams ,ka vispirms  apspriedām skolēnu domes prezidenta vēlēšanas. Šim amatam 

pieteicās Izabella ( 8.b kl), Tīna ( 6.kl), Jete (5.kl) un izvērsa priekšvēlēšanu kampaņu. Tas bija 

interesanti. 20.10. skolā notika liela rosība, jo sklēni no 5. – 9. kl balsoja par savu prezidentu.  

     Otra lieta- protams diskotēka! 20. oktobrī  vakarā 8.b klases meitenes un zēni sagaidīja mūsu 

skolas skolēnus un viņu draugus diskotēkā “Esi, zvaigzne!”  

    Ballītei bija,, dress kods” –vajadzēja apģērbties kā kādai slavenībai. 

Diskotēkā paziņoja skolas prezidenta vēlēšanu  rezultātus. Ar 

pārliecinošu balsu pārsvaru par skolas prezidenti tika nominēta Izabella 

Jākabsone (61 balss no 91) Ballītē bija dažādas atrakcijas, kā piemēram, 

foto stūrītis un dažādas spēles.  Par labu  mūziku gādāja DJ Mārtiņš, 

Mārcis un Martins. Par diskotēku bija labas atsauces un pateicamies DJ 

par atsaucību, atraktivitāti un pasākuma sponsorēšanu. Īpaši paldies 

Izabellai, Daniēlai un Agnijai par izdomu un 8.b klases zēniem par telpu sakārtošanu. 

      Ja mēs gribam, tad mēs varam! Par to mēs pārliecinājāmies, kad radās ideja par skolēnu 

domes kabineta iekārtošanu. Skolas direktore atvēlēja mums mazu skabūzīti 3. 

stāvā. Mēs vēlamies paši iekārtot un izremontēt šo telpu, lai prastu novērtēt 

savu un citu darbu. Radās ideja, ka paši varam saziedot materiālus. Diemžēl ar 

materiālu vākšanu nekas īpaši neizdevās, tāpēc nākošajā domes sēdē 

vienojāmies par naudas līdzekļu vākšanu katrā klasē. Ziedojumi ir balstīti uz 

brīvprātības principu, tāpēc esam pateicīgi katram, kurš iesaistījās. Esam 

savākuši 95.24 eiro un mums noziedots vienu tapetes rullis, lustra un lamināts. 

Pateiksim īpašu paldies Dāvida Krūmiņa vecākiem un 9. klases vecākiem. Esam uzsākuši 

remontdarbus un priecāsimies par jebkuru atbalstu kabineta remontdarbos. Paldies Rūdolfa 

Laivinieka opim par mums veltīto laiku un darbu. 

    Janvāri esam saplānojuši 1.klases 100+dienu svētkus un diskotēku 1.-4. kl skolēniem. Šo 

pasākumu organizē 5.klase. Februārī iesvētību ballīte 5.klasei un Valentīndienas svinības, 

organizatori 8.b klase. Marta mēnesī notiks dīvaino apģērbu diena, aprīlī viktorīna  „Gudrs, vēl 

gudrāks”.  

  Priecīgus Ziemassvētku un panākumus Jaunajā gadā vēlam mūsu skolas skolēniem, viņu 

vecākiem un mūsu superīgajiem skolotajiem un skolas darbiniekiem! 

                                                                                                                                     Agnija Ažēna, 8.b klase  
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I 
r pagājis teju gads, kopš atjaunota Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrība. Pateicoties 

mūsu aktīvajiem vecākiem, esam veikuši gan mazākus, gan arī lielus darbus, kas līdzējuši 

skolas darbībā, veicinājuši bērnu radošumu un darbošanās prieku. Šobrīd mūsu lokā ir 

gandrīz 20 biedru, bet ar lielu prieku uzņemsim vēl līdzi darboties gribošus vecākus. 

Šogad mūsu biedrība sadarbībā ar biedrību "Radi Vidi Pats" uzsāka Eiropas brīvprātīgā darba 

uzņemšanas projektu skolā. Tā ietvaros jau 1. septembrī Liepājas Katoļu pamatskola ar ikgadēju 

mācību gada atklāšanu Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē iesvētīja Ivanu Giannuzzi (Itālija) un Eduardo 

Sanchez (Spānija), kuri visu mācību gadu darbojas ar pamatskolas skolniekiem, organizē 

starpbrīžus, pagarinātās dienas grupas un sporta aktivitātes, kā arī 

asistē dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Bet tā ir tikai daļa no 

paveiktā. Vēl veiksmīgs realizēts projekts bija Liepājas pašvaldības 

veselības veicināšanas projektu konkursa 2016.gadam ietvaros 

realizētā aktivitāte "Dod 5 veselībai", kas risinājās pirmajā mācību nedēļā. 

To ar prieku atceras lielākā daļa skolas skolēnu un vecāku - rīta 

rosmes pie skolas ar Liepājā populāriem treneriem, veselīga 

uztura paraugdemonstrējumi no kvalificētiem pavāriem, atvērtā skola ar jautrām aktivitātēm. 

Pietam, ar kādu degsmi 2 stundu laikā pavasarī "Lielās talkas" laikā sakopām skolas pagalmu! 

Vārdu sakot, kopā esam papildus spēks skolas ieceru, nepieciešamību realizācijā. 

Aicinu visus vecākus un vecvecākus arī Jaunajā 2017.gadā iesaistīties biedrības darbā, jo mums ir 

svarīgas jūsu idejas, vēlmes un redzējums skolas darbības pilnveidošanā. Mūsu aktivitātēm 

iespējams sekot, pievienojoties slēgtajā "Facebook" grupā "Liepājas katoļu pamatskolas atbalsta 

biedrība" - te https://www.facebook.com/groups/1696518993961022/. Uz tikšanos, jo mūsu moto 

ir: "Veidojam skolu kopā"! 

  

Ar cieņu, 

Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Sprūds (29856870) 

Visi mīļi gaidīti  Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē Ganiņu Misē 
sestdien, 24. decembrī plkst. 16.00.  

e Sv. Misē dziedās skolas koris 

e Mēģinājums skolas korim 23. decembrī plkst.11.00 

(katedrālē) un 24. decembrī plkst. 15.00 (skolā) 

SKOLĒNU BRĪVDIENAS 2016./2017. m.g. 

 Ziemas brīvdienas no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 4. janvārim; 

 Pavasara brīvdienas no 2017. gada 13. līdz 17. martam. 

 Vasaras brīvdienas no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam. 

Lūgums ģimenēm atpūtas braucienus plānot skolēnu brīvdienās! 

https://www.facebook.com/groups/1696518993961022/


 4 

 

APSVEICAM un lepojamies ar 7.—9. klašu skolēniem, kas 

par mācību sasniegumiem 2016./2017. mācību gada  

1. semestrī ieguva ZELTA un SUDRABA liecības 

Zelta liecību ieguvēji: 

c Anna Bebrekārkle (7. klase) 

c Līva Freimane (7. klase) 

c Roberta Grēta Andersone 

(8.A klase) 

c Klaudija Grīnfelde (8.A 

klase) 

c Kristiāns Vilnis Reineks (8.A 

klase) 

Sudraba liecību ieguvēji: 

c Luīze Špaka (7. klase) 

c Agnija Ažēna (8.B klase) 

c Agnese Auziņa (8.A klase) 

c Sofija Bella Ķeruže (8.A 

klase) 

c Ieva Mažeika (8.A klase) 

c Juris Ozoliņš (8.A klase) 

c Jānis Straume (8.A klase) 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2016./2017. mācību gadā 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 269 

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem 
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek: 

  latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2017. gada 5. 
janvāra līdz 22. februārim, rakstu daļa – 23. februārī; 

 matemātikā (rakstiski) – 2017. gada 1. martā. 
 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem 
Diagnosticējošie darbi notiek: 

 latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2017. gada 5. 
janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa - 22. februārī; 

 matemātikā (rakstiski) – 2017. gada 28. februārī; 

 dabaszinībās (rakstiski) – 2017. gada 7. martā. 
 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi 
Eksāmeni notiek: 

 latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2017. gada 17. maijā, 
mutvārdu daļa - 17. un 18. maijā; 

 vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2017. gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 24. un 
25. maijā; 

 matemātikā (rakstiski) - 2017. gada 30. maijā; 

 Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2017. gada 6. jūnijā. 
 

Informācija — http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2016-2017-macibu-gada 

http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2016-2017-macibu-gada

