
“Nav tāda, ko 

nevar, 

Ja ir – tad  

jāvar! 

Kaut plaukstām 

jūra jāizsmeļ , 

Kaut zemes 

smagums  

jāpaceļ . 

Nav tāda, ko 

nevar. 

Ja ir – tad jāvar!” 

  (Andrejs Eglītis) 

 

 

Lai darba spars, neatlaidība un prieks ir Jūsu  

sabiedrotie, dodoties pretī  

jauniem izaicinājumiem! 

 

Sk. Raimonda 

Liepājas Katoļu pamatskolas 

Vasaras vēstis’ 2017 
Iznāk 2017. gada 1. jūnijā (Nr. 43) 



 SIA “AMERI” -  Jūsu skolas formu ražotājs izsaka pateicību 

par sadarbību visu šo gadu garumā.  

 Mums ir svarīgs Jūsu kvalitātes novērtējums un ieteikumi par 

nepieciešamiem uzlabojamiem, ko gadu no gada cenšamies ieviest 

ražošanā.  

2016.gadā SIA “ AMERI” ir investējis ievērojamas summas 

uzņēmuma attīstībā. Ir iegādātas jaunas un modernas tehnoloģiskās iekārtas, apmācīti 

darbinieki ar mērķi paaugstināt izstrādājumu kvalitāti un ražošanas efektivitāti, ieviesti 

uzlabojumi tehnoloģiskajos procesos, kas ļāvis novērst vairākas nepilnības un trūkumus 

ražošanā. 

Taču esam spiesti Jūs informēt, ka pēdējo 3 gadu laikā materiālu cenas ir 

paaugstinājušās par 30%, un strauji ir pieaugušas darba algas.  

Lai cenu paaugstinājums būtu pēc iespējas minimālāks, (atsevišķās pozīcijās pat 

zemāks)  esam atvēruši savu internetveikalu, dodot Jums izvēles iespējas formas iegādāties 

pie starpnieka – www.skolasforma.lv vai pie ražotāja – SIA “AMERI” – www.skolenuformas.lv. 

Esam iecerējuši vairākus uzlabojumus Jūsu ērtībai un līdzekļu ekonomijai: 

 Ir paredzēts, ka internetveikals būs atvērts visu gadu bez pārtraukumiem, kur būs 

iespēja no 1.oktobra līdz 1.maijam iegādāties vestes un svārkus ar piegādi līdz 2 nedēļām, 

pārējos izstrādājumus pasūtot.  

 Lai saņemtu skolēnu formas līdz nākošā mācību gada sākumam, pasūtījums 

jāveic www.skolenuformas.lv līdz 10.jūnijam. 

 Piedāvājam iekļaut jaunus interesantus modeļus skolas formas tērpu komplektam, īpaši 
gribas vērst uzmanību uz jaunajiem sarafāniem “LITA” un “LAURA”, un jaunajiem jaku 
modeļiem – ar pogām un rāvējslēdzējiem. Optimizējot ražošanas procesus un 
vienkāršojot detaļas, ir izdevies ievērojami palētināt jaku izmaksas.  

 Atlaide 5% apmērā visiem izstrādājumiem, kas tiks iegādāti periodā no 1.oktobra līdz 
1.maijam. 

 Atlaide 10%apmērā, ja tiks veikts kolektīvais pasūtījums vismaz 50 izstrādājumu apjomā 
tieši rūpnīcā, maksājot ar pārskaitījumu vai ar maksājumu kartēm uz vietas. 

 Piedāvājam pasūtījuma saņemšanu uz skolu, pa pastu, OMNIVAS pakomātos, vai uz 
vietas rūpnīcas telpās Rūpniecības ielā 32b, Rīga, LV-1045. 

 Pirkumiem virs 100 euro, bezmaksas piegāde visā Latvijas teritorijā. 

 Ar šo gadu SIA “AMERI” aicina ekskursijās skolēnus un pedagogus,  apmeklējot mūsu 
jauno ražotni Rīgā, Rūpniecības ielā 32b, lai  iepazītos ar pilnu skolas formu ražošanas 
ciklu no dzijas spoles un auduma līdz gatavam izstrādājumam. 

 piedāvājam ražošanas procesā radušos pārpalikumus: dziju un audumu atgriezumus 
profesionālo apmācības kabinetu vajadzībām, tā veicinot bezatlikumu ražošanu.  

http://www.skolaforma.lv
http://www.skolenuformas.lv
http://www.skolenuformas.lv/


Tauriņu dienas 2017 
1.—4. klasei 



Zaļā skola 2017 
5.—8. klasei 



 About one year ago I was eagerly waiting 

for the end of the summer to start my European 

Voluntary Service here at the Liepājas Katoļu 

Pamatskola; in my backpack there were 

enthusiasm, curiosity and above all desire of 

being helpful. 

 Twelve months later, now I am 

recounting my experience: in my backpack 

there is a lot more and I am in a blue mood 

thinking that in a short while I will leave a place 

where I felt right at home. 

 I found myself in a really creative and 

proactive school-environment that pushed me – 

devoid of teaching skills and experience with 

little kids - out of my comfort zone and led me to learn a lot, trying to keep up. Giving 

assistance to the teachers during their lessons I acquired new knowledge; running my own 

tasks, I strengthened my skills and developed new ones. I immersed myself into a new 

culture and a new language, falling in love with them, and I had the chance to share mine 

as well. I grew up and discovered myself a bit more. 

 There have been some tough moments too, the fear of not being up to my 

assignments showed up few times; but the people beside me helped me to overcome them. 

Those who say that the Latvians are detached, probably didn't truly get to know them: here 

I received hospitality, generosity and availability; I perceived affection, caring and esteem; 

I felt at ease and at home. 

 The kids of the school carved out for themselves an important space in my heart: 

they sometimes challenged my patience and tested my energies, but I will remember only 

their smiles, their hugs, their imagination and their cute questions, such as “At what time 

do you leave Italy every morning to arrive here on time?” or “Do you sleep in the school?”. 

The months I spent here flew away really fast: it means that I had a great time, but it 

means also that it's time to say goodbye.  

Arrivederci Liepājas Katoļu Pamatskola ! Grazie di tutto ! 



Dear Liepajas Katolu Pamatskola: 

The past months working with you have been so won-

derful. Being a volunteer in Liepajas katolu pamatskola 

has been one of the greatest experiences I have ever 

had.  done in my life. Since the first day till the last 

one I have felt like home. Your welcoming attitude to-

wards me have made me feel comfortable to start little 

projects since the beginning, like sports competition or 

different building groups dinamics with games. 

 The Latvian language lessons were another 

wonderful opportunity which provided me with more 

skills to communicate, also with the little students 

whom I have spent a lot of time with in the paragrina-

ta groupas diena. 

 As a future teacher, one of the things I bring back with me in my learning bag is how 

teachers can teach in a familiar atmosphere as long as providing a high-quality education. I 

hope to have the chance to use all this knowledge in future.  

 Another of the goals was the cultural exchange, which I consider as more than suc-

cessful. I have done different presentations during the English or Christian lesson, just for 

naming some examples. I think the students knows more about Spain or Italy now thanks to 

my mate Ivana who was very helpful in many of my task. Besides, not only the students 

have learnt from me, but I feel myself quite Latvian before spending these 9 months with 

you, teachers and students.  It was very good to learn so fast about your culture and society, 

and see our differences and similarities. Before this experience, I am aware of what being 

European is, loving Latvia and Spain almost in the same way. 

 Now I have finished this volunteering service, I have got inside a warm feeling  be-

cause working your school has been a lovely time thanks to the parents, teachers , students 

and the coordinator organisation. 

Thanks so much for this memorable experience! 

 



2016./2017. m.g. 7.-8. klasē kopā mācās 36 skolēni, no tiem trešā daļa jeb 

33,33% skolēnu saņem sudraba un zelta liecības 

Mācību gadu noslēdzot,  

ZELTA LIECĪBAS 

SAŅEM 

Anna Bebrekārkle - 7. klase, 

Līva Freimane - 7. klase, 

Roberta Grēta Andersone - 8.A klase, 

Agnese Auziņa - 8.A klase, 

Klaudija Grīnfelde - 8.A klase, 

Ieva Mažeika - 8.A klase, 

Kristiāns Vilnis Reineks - 8.A klase, 

Jānis Straume - 8.A klase. 

SUDRABA LIECĪBAS 

SAŅEM 

Luīze Špaka - 7. klase, 

Sofija Bella Ķeruže - 8.A klase, 

Juris Ozoliņš - 8.A klase, 

Agnija Ažēna - 8.B klase; 

 Septembra pirmajā nedēļā Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta 
biedrība organizēs veselības veicināšanas projektu “Dod pieci drošībai!”, 
jau otro gadu aktualizējot ģimenes nozīmi veselības veicinošo paradumu 

veidošanā. 

 Pieaugušie kopā ar bērniem mācīsies pareizi vingrot, veidos 
izpratni par drošību un traumatisma profilaksi. Liela uzmanība tiks veltīta, lai projektā iesaistītie iegūtu 

jaunas zināšanas par cilvēku, tā ķermeni un veselību. 

 Lai saliedētu ģimenes un atzīmētu Tēta dienu, projekta noslēguma diena tiks organizēta kā liels 

kopīgs piedzīvojums, lai popularizētu aktīvās atpūtas vietas un iespējas mūsu pilsētā. 

 Projekts paredz sagatavot un novadīt 5 dienu pasākumu kompleksu “Dod pieci drošībai!”, kura 
laikā četras dienas pēc kārtas tiks novadīta kopīga rīta rosme vecāku vadībā. Rīta rosmē aicināti 
piedalīties būs ne tikai Liepājas Katoļu pamatskolas skolēni, vecāki un pedagogi, bet arī Liepājas Dizaina 

un mākslas vidusskolas, Liepājas 10. un 12. vidusskolas skolēni, viņu vecāki, ģimenes locekļi un skolotāji. 

 Īpaši gaidīti būs Peldu ielas rajona tuvumā esošo organizāciju darbinieki, t.sk., Liepājas pilsētas 
domes kolektīvs un apkārtējo māju iedzīvotāji. Četras dienas  Liepājas Katoļu pamatskolas skolēniem 
notiks iepazīšanās ar drošību uzturošajiem dienestiem – Ceļu policiju, ugunsdzēsējiem, Neatliekamo 
medicīnisko palīdzību, kā arī droša interneta lietošanas apmācības speciālistiem. Piektajā dienā visi 
aicināti piedalīties un līdzdarboties “Atvērtās skolas” darbnīcās un Tētu dienas pasākumā, kas rosinās 

pētīt, izzināt, eksperimentēt, sportot Liepājas aktīvās atpūtas zonās Jūrmalas parkā. 



*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 „2017./2018.m.g. mācību līdzekļu 
iegādei” norādot skolēna vārdu, uzvārdu un 

klasi! 
 

Par transporta  

mēneškartītēm  

2017./2018. mācību gada  

septembrim lūgums samaksāt  

no 14. - 18. augustam! 

Dokumentus par  
brīvpusdienu piešķiršanu 

iesniegt  
no 14. - 18. augustam! 

Mūs var atrast arī šeit: 2017./2018. mācību gadu sāksim 

1. septembrī plkst. 10.00 Liepājas Sv. Jāzepa  katedrālē 

Lūgums skolēniem un vecākiem līdz 1. jūlijam saņemt skolas 
garderobē atstātās drēbes, apavus u.c. 


