
14. februārī jeb Valentīna dienā tiek svinēta visu 

mīlētāju diena. Diena ir nosaukta par godu Valen-

tīnam, kurš 14. februārī mira mocekļa nāvē. Bet 

kā tad īsti radās šie svētki? Leģenda vēstī, ka die-

na nosaukta priestera, svētā Valentīna vārdā, kurš 

3. gadsimtā dzīvoja Romā. Valentīndienas raša-

nās vēsture, tāpat arī ziņas par Svēto Valentīnu, ir 

visai neskaidras un neprecīzas. Leģendas ir daudz 

un dažādas, taču viens ir zināms, šī diena apvieno 

Senās Romas un arī kristīgās pasaules tradīcijas. 

Viena no zināmākajām leģendām vēsta, ka Valen-

tīns esot bijis Senās Romas priesteris. Imperators 

Klaudijs II nonāca pie secinājuma, ka neprecēti 

vīrieši ir labāki karotāji. Tādēļ viņš aizliedza ne-

precētiem vīriešiem precēties. Savukārt, Priesteris 

Valentīns, kas saprata šī lēmuma netaisnīgumu, 

nepakļāvās Imperatora pavēlei un turpināja slepus 

salaulāt mīlniekus. Kad Valentīna pārkāpumu at-

klāja, Klaudijs piesprieda viņam nāvessodu, kas 

tika izpildīts 270. gada 14. februārī. Cietumā 

Priesterim esot atļauts satikties ar kādu jaunu 

meiteni, iespējams, viņa bija cietuma uzrauga 

meita. Viņš viņā iemīlējies. Pirms nāves Valen-

tīns atstājis viņai vēstuli, ko parakstījis ar vārdiem 

„Tavs Valentīns”. Līdz pat mūsdienām, šī frāze 

tiek lietota kā paraksts Valentīna dienas apsvei-

kumiem. 

Viedokļi par to, kāpēc Valentīna diena jāsvin 

tieši 14. februārī, dalās. Vieni apgalvo, ka tas 

saistīts ar nāvessoda izpildes dienu, citi apgalvo, 

ka kristīgā baznīca savulaik nolēmuši šos svēt-

kus pasludināt tieši februārī, tāpēc ka senāk bijis 

kāds mīlestības festivāls. 

Valentīndiena nes savu mīlestību un arī dresko-

du – balts, rozā un sarkans. Tā priekš, mums ir 

diena kad izpaužam savu mīlestību un jūtas vie-

nam pret otru. Mūsu skolā arī tiek atzīmēti šie 

svētki tāpat kā citur. Ne visiem uzreiz ir sava 

mīlestība un tik ātri to visi neatrod, bet zinu, ka 

ar laiku visiem 

tāda izplaukst.  

Valentīndienā 

skolā organizētajā 

Popielā katrai kla-

se uzstājās ar di-

viem priekšnesu-

miem. Vienu  skolēni paši izdomāja, bet otro 

izlozēja pie mūzikas skolotāja Jura Ločmeļa. 

Visu 5.,6.klašu skolēni sagatavoja savu apģērbu, 

mūziku.  

Linda Ruņģe 5.b klase 

Patrīcija Keita Jakovļeva 5.a klase 

Masļeņica 

Pasākumi skolā 

Tātad jāaicina sauli!  

Lai iepazītu citu tautu tradīcijas krievu valodas 

skolotāja marta sākumā skolā organizēja pasā-

kumu - Masļeņica.  Konkursā piedalījās pieci 

bērni no katras klases. Mums bija uz ātrumu 

jāēd pankūkas, jāmet un jānoķer pankūkas. Tad 

mums bija jāpikojas, lai mēs zinātu, ka ziemai 

beidzoties esam, visu izdarījuši. Tad mēs gājām 

laukā, kur mums bija atbraukuši cilvēki, kuri 

cepa mums gardas pankūkas un cienāja ar siltu 

tēju pēc tam mums bija tas gods noskatīties kā 

lielā lelle tiek aizdedzināta un lēnām sadeg. Un 

pašā nobeigumā katra klase saņēma apbalvoju-

mu trīs klases dabūja pateicības un pārējās trīs 

klases saņēma godalgotas vietas. Šis pasākums 

bija aizraujošs un es domāju, ka pārējiem skolē-

niem arī bija prieks piedalīties šajos svētkus un 

nosvinēt tos kopā ar mums. 

Patrīcija Keita Jakovļeva 5.a klase 

Masļeņica no laiku laikiem 

ir pareizticīgo svinamā die-

na, kuru svin septiņas dienas 

pirms lielā gavēņa. Tie pēc 

slāvu tradīcijām ir kultūras 

svētki, kurus svinot vienas 

nedēļas garumā, simboliski 

aizvada ziemu un sagaida pavasari.  

Šos svētkus pavada daudz dažādu ēdienu - baran-

kas, tēja, prjaņiki, medus un citi gardumi, bet pats 

galvenais ēdiens ir pankūkas! Pankūkas — saules 

simbols! Masļenica ir ciemos iešanas laiks - jāiet 

ciemos, jāuzņem ciemiņi, jāizklaidējas, jāģērbjas 

maskās un pēdējā nedēļas dienā jādedzina salmu 

lelle - ziemas simbols, jo ziemai ir laiks atkāpties. 

Centra Vārds 
2016.gada maijs 

Valentīndiena 



Tā kā es pati esmu uz zinātnisko nakti pirmo reizi, 

zinu tikai to, ka šis gads ir bijis pats labākais un 

interesantākais. Mēs sadalījāmies četrās grupās – 

zilā, sarkanā, zaļā un dzeltenā. Kā grupas mēs vei-

cām eksperimentus četrās darbnīcās – mēs taisījām 

lavas lampas, apskatījām formulas saistītas ar kar-

tupeļu cieti, svilpītes, gatavojām mašīnas un izmē-

ģinājām to ātrumu, apskatījām lauzto staru princi-

pu, veidojot 3 D attēlus.  

Pēc darbnīcām ap 12 naktī mēs visi devāmies lau-

kā, kur mūs sagaidīja mūsu priekšnieki, kuri mūs 

sagrupēja vairākos amatos, lai mēs varētu uzvārīt 

zupu. Mums bija – šefpavāri, griezēji, noliktavas 

pārziņi, medmāsas, direktors, sekretārs, sekretāra 

vietnieks, mizotāji, žurnālisti un citi. Lai gan no 

sākuma bija liels juceklis, jo daudzi nebija izpratu-

ši savus amata pienākumus, vēlāk kopā ar direkto-

ru, sekretāru un sekretāra vietnieku visi amati 

bija atrasti un izprasti. Katram no amatiem bija 

kāda nopietna un obligāta lieta, kas jāizpilda. 

Mūsu galvenais direktors Toms Jaunzems vēlē-

jās : “Lai uzdotais uzdevums tiktu ātrāk izdarīts 

un, lai strādnieki izrādītu lielāku interesi pret 

darbu”. Bet, ja pat sākums gāja grūti pašās bei-

gās mēs visi mierīgi varējām sēdēt ēdnīcā dzert 

tēju un cienāties ar gardo zupu. 

Nākamajā rītā mūs modināja Karostas cietuma 

gids Juris Raķis. Viņš visus mūs uzmodināja ar 

lielu troksni un ar ļoti saspringtu rīta rosmi. 

Secinu, ka skolēni māk labi sadarboties un lielis-

ki pavadīt laiku ar saviem klasesbiedriem un ci-

tiem skolēniem. Ceru, ka katrs nākamais gads 

būs aizvien aizraujošāks! 

Patrīcija Keita Jakovļeva 5.a klase 

Anete Pupila 6.c klase 

mācīšanu un mācīšanos; apgūst prasmes, kas ne-

pieciešamas, lai piedalītos eTwinning un Eras-

mus+ projektu realizācijā. 

Projekta ietvaros skolā novembrī ir uzņemti viesi 

no Turino Markoni Antonelli vidusskolas Itālijā, 

martā no Siatistas sākumskolas Grieķijā un 

Lakatamijas sākumskolas Kiprā, aprīlī no Dobri 

Voinikov vidusskolas Bulgārijā un Bickes Vitez 

Mihal Altalanos skolas Ungārijā. Skolotāji ir 

dalījušies savā pieredzē ar viesiem, rādot atklātās 

stundas, diskutējot par mācību metodēm un 

klases darba organizācijas formām. Viesi, 

izvērtējot skolas darbu, atzinīgi novērtēja gan 

skolas darba organizāciju un plānošanu, e-klases 

izmantošanas iespējas, pieejamos digitālos mate-

riālus, gan skolotāju vadītās stundas, īpaši 

atzīmējot mācību stundas organizāciju, 

daudzveidīgos uzdevumus, skolēnu sadarbību 

stundās, daudzveidīgos skolēnu pašvērtējumus 

mācību stundu noslēgumā, mācību satura un 

valodas integrāciju. 

Projekta ietvaros deviņas Centra sākumskolas 

skolotājas apmeklēja skolas ES valstīs- Austrijā, 

Somijā, Bulgārijā, Ungārijā, Kiprā un Grieķijā. 

Jūlijā skolotājas projekta ietvaros pilnveidos 

angļu valodas prasmes, apmeklējot kursus 

Apvienotajā Karalistē un Maltā. 

Viesi skolā 

Šajā mācību gadā Centra sākumskolas skolotāji ir 

iesaistījušies pedagogu profesionālās pilnveides 

Erasmus + KA1 projektā “Pedagogu kompetenču 

pilnveide”  

Projekta mērķi ir: 

1. Pilnveidot pedagogu kompetences - valodu 

kompetenci, tehnoloģiju kompetenci, mācīšanas 

kompetenci inovatīvu mācību metožu iz-

mantošanā. 

2. Paplašināt skolotāju izpratni par Eiropas di-

mensiju, sadarbojoties ar pedagogiem no citām 

Eiropas valstīm, iepazīstot viņu kultūru, tradīci-

jas, vēsturi. 

3. Izzināt klasvadības un skolvadības metodes un 

formas. 

Skolotāji projekta laikā apgūst zināšanas un prak-

tiskas metodes kā veiksmīgi savienot mācību satu-

ra apguvi ar projektu realizāciju, attīstot skolēnu 

sadarbības prasmes; gūst pieredzi par teorijas un 

prakses sasaisti mācību procesā, pētniecības 

prasmju pilnveidi; pilnveido zināšanas par mācību 

satura integrāciju; paplašināt zināšanas pr De Bono 

radošās domāšanas metožu praktisku pielietojumu; 

apgūst iemaņas sadarbības projektu plānošanā un 

vadīšanā; pilmveido IKT izmantošanas prasmes-

gūst praktisko pieredzi, kā jēgpilni izmantot skolā 

pieejamos tehnoloģiju resursus, lai uzlabotu 

Zinātnes nakts 

Centra Vārds 



Mūsu skolā strādā 38 pedagogi – 19 sākum-

skolas skolotājas, 16 priekšmetu skolotājas, 

bet 3-pārējie pedagogi (logopēds, psihologs, 

sociālais pedagogs). Skolotājiem ir iespēja ie-

gūt pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpi. 

21% no visām skolotājām nav ieguvušas pakā-

pi, 13%-2 pakāpi, 62%-3 pakāpi, bet 5%-4 pa-

kāpi. Visas skolotājas ir labas, taču katram 

skolēnam ir savas mīļākās skolotājas. Lai uzzi-

nātu skolēnu viedokli par skolotājām, veicu 

aptauju 5.-6.klašu skolēnu vidū. Aptaujā varēja 

balsot par trīs skolotājām, taču par 1 skolotāju 

nevarēja balsot vairākas reizes. Balsot varēja 

tikai par 5., 6. klašu priekšmetu skolotājiem, jo 

1.-4.klašu skoēniem pārsvarā visus mācību 

priekšmetus māca klases audzinātāja, tad tas ir 

saprotami, ka viņiem sava klases audzinātāja ir 

vislabākā. 

Aptaujas rezultāti: 

1. Dana Krētaine 

2. Kristīne Bārdule, Svetlana Meža, Agris Eglītis 

3. Anna Pauliņa 

4. Etija Gorbante, Baiba Saimniece, Oļjesa Adilo-

va, Baiba Millere 

5. Juris Ločmelis, Indra Bite, Sandra Hermere, Ilo-

na Lipska 

Tātad lielākajai daļai mīļākā skolotāja ir Dana Krē-

taine, kas ir latviešu valodas un literatūras skolotā-

ja. Dana ir arī 5.B klases audzinātāja, kura pagāju-

šajā gadā ieguva titulu “Lieliskais klases audzinā-

tājs 2015”.  

Dalīto otro vietu ieguva informātikas skolotāja-

Svetlana Meža un zēnu mājturības skolotājs-Agris 

Eglītis, kā arī Kristīne Bārdule- skolas direktore un 

vēstures skolotāja. 

Trešajā vietā ierindojās Anna Puliņa, kas ir sesto 

klašu matemātikas skolotāja.                

 Reinis Stadsvolds 5.a klase 

Nē, tas nav godīgi – 55% 

4. Vai Jūs vēlētos, lai mūsu skolā varētu labot vēr-

tējumus 4, 5 un 6? 

Jā, pavisam noteikti -70% 

Nē, nav vajadzības -30% 

     Pēc šīs aptaujas  secinu, ka lielākā daļa skolēnu, 

saņemot sliktu atzīmi, vēlētos to izlabot tādēļ apdo-

māsi šīs variācijas un paudīsim skolotājiem savu 

viedokli! 

No Liepājas Centra sākumskolas skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas un skolēnu pārcelšanas nā-

kamajā klasē kārtības.  

Pārbaudes darbi ir obligāti visiem skolēniem, arī tiem, 

kuri kādu iemeslu dēļ nav bijuši skolā. Skolēnam jā-

nokārto 80% no visiem katrā semestrī paredzētajiem 

pārbaudes darbiem.  

Ja skolēns ilgstoši slimojis, pieļaujams apkopojošs 

pārbaudes darbs par semestra vielu, par kuru tiek iz-

likts semestra vērtējums. 

Iepriekšējo neuzrakstīto pārbaudes darbu skolēnam 

jāuzraksta, vienojoties ar skolotāju par laiku vai iz-

mantojot noteiktos konsultāciju laikus. 

Ar skolēniem, kuri ilgstoši neattaisnoti kavē skolu, 

skolotājs strādā individuāli, uzdodot pārbaudes darbus 

pēc individuāla grafika. 

Patrīcija Keita Jakovļeva 5.a klase 

Vērtējumu labošanas iespējas 

     Uzsākot mācības 5.klasē saskāros ar situāci-

ju, ka mūsu skolā nav iespējas labotu vērtēju-

mus 4.,5.,6. Domāju, ka vajadzētu ļaut labot arī 

citas atzīmes, ne tikai nesekmīgās, lai, tomēr 

bērni būtu priecīgi par to, ka ne tik labu atzīmi 

arī ir iespējams labot, lai rakstot šo darbu otru 

reizi, skolēns varētu mācīties no savām kļūdām. 

Tādēļ veicu nelielu aptauju kur aptaujāju 

5.klašu skolēnus, jo, tomēr 5.klašu skolēni šajā 

skolā arī turpinās mācīties nākamajā mācību 

gadā. Aptaujā piedalījās 10 skolēni no 5.a kla-

ses, 5 skolēni no 5.b klases, 5 skolēni no 5.c 

klases.  

1.Vai Tev bieži ir sliktas atzīmes skolā? 

Jā, bieži – 35% 

Nē, retu reizi – 50% 

Nē, nekad – 15% 

2. Vai tad, kad Tu saņem sliktu atzīmi, Tu vēlies 

to labot? 

Jā, vienmēr – 70% 

Nē, neredzu vajadzību – 30% 

3. Vai Jums liekas taisnīgi, ka mūsu skola ir 

gandrīz vienīgā kurā nevar labot arī vērtējumus 

4, 5, 6? 

Jā, tas ir godīgi – 45% 

Skolas pedagogi 

Centra Vārds 



cijas atbrauca uz laukiem lai palīdzētu 

vecākiem. vecāki pastāstīja ka vectēvs 

ir iekodis viņas mammai tāpēc ka pie-

skāries puķei ko sauc nakts kaucēji pati 

vainīgā bija mēra kundze.  

Filma ‘’Betmens pret Supermenu’’ ir 

stāsts par Superme-

nu, kas cīnās pret 

Betmenu. Viņi sadar-

bosies, lai uzveiktu lielo monstru. Beigās 

Supermens nomirst, jo viņam iedurs ar 

zobenu vēderā. Kad bija viņa bēres viens 

cilvēks viņam bija uzbēris smiltis uz kapa.  

“Kung fu panda 3’’ ir stāsts par pandu, kas 

glābj savus draugus no vērša Kaja, kas ir 

nozadzis ’’Čī’’. Visiem iemītniekiem un 

Pūķa cīnītājam ir jācīnās pret viņu. Čī ir zaļš 

akmens. Ja tev tas tiek atņemts tu pārvērties 

par zombiju, kas klausa 

pavēlēm.  

“Jautrās Pīles’’  ir stāsts par pīlēm, kas 

glābj draugu no sievietes, kas nolaupīja 

viņa draugu. Sieviete ir radījusi robotu, kas 

paņem sauli. Pīļu misija ir viņu apturēt. 

“Zootropole’’ ir stāsts par zaķeni Hopsu un Lapsu Niku, kas 

glābj Zootropoli no aitas, kas šauj indi dzīvniekiem, lai tie 

kļūtu nikni. Viņi nemaz nezināja, kas tas tāds ir viņa no poli-

Filmas kinoteātros 

Paula Oleksa 1.a vizuālā m. atz. (I.Bunka) 

Joanna Šterna 1.c matemātika 2.v (S.Šēnfelde) 

Arturs Irbens 1.d matemātika atz. (I.Grišmanauska) 

Pauls Veiss 2.a matemātika 3.v(A.Krīgere)  

Laima Sonora Sleže 2.a glītrakstīšana 3.v (A.Krīgere) 

Marta Undīne Kļava 2.b vizuālā m. 3.v (I.Sproģe) 

Markuss Kalniņš 2.b glītrakstīšana 2.v (A.Ostniece) 

Kārlis Līcis 2.c Zvirbulis 1.v (I.Lauva) 

Sanija Glužģe 3.a vizuālā m. 2.v (I.Sproģe) 

Alise Šēpere 3.a vizuālā m. atz. (I.Sproģe) 

Alens Kozjura 3.b matemātika atz. (I.Žimante) 

Paula Aleksandra Urbančika 4.a matemātika 2.v 
(S.Atiķe)  

Patrīcija Ozola 4.a angļu val. 1.v (D.Kronberga) 

Petra Lizete Lūciņa 4.a angļu val. 1.v (I.Ziedkalne) 

Līva Katrīna Deksne 4.a angļu val. 2.v (I.Ziedkalne) 

Dilāra Abarta 4.c vizuālā m. atz. (I.Bunka) 

Alise Patrīcija Ķergalve 4.c angļu val. 1.v (I.Ziedkalne) 

Haralds Gūža 4.c angļu val. 2.v (I.Ziedkalne) 

Tīna Kristiāna Švarce 4.c angļu val. 3.v (D.Kronberga) 

Linards Sils, Kristaps Mirčenko 4.c ZPD 1.v 
(D.Kronberga, I.Grišmanauska) 

Katrīna Locika 4.d vizuālā m. 1.v (I.Sproģe) 

Dajans Feldmanis 4.d angļu val. 3.v (I.Ziedkalne) 

Dajans Feldmanis 4.d Zvirbulis 3.v (S.Novada) 

Skolēnu sasniegumi pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs 2015./2016. mācību gadā 

Reinis Stadsvolds 5.a latviešu val. 3.v (D.Krētaine) 

Santa Zauka 5.a vizuālā m. 2.v (E.Gorbante)  

Dāvis Poikāns 5.c vizuālā m. atz. (E.Gorbante) 

Luīze Paula Nille 5.c latviešu val. 3.v (S.Vainovska) 

Krista Kločko 5.c latviešu val.atz. (S.Vainovska) 

Kristers Deiders 5.a programmēšana 1.v (S.Meža) 
Krista Kločko 5.c matemātika 2.v (I.Šablovska) 

Nikola Auzāne 5.c matemātika 2.v (I.Šablovska) 

Renārs Eglītis 5.c matemātika 3.v (I.Šablovska) 

Agneta Valtere 6.a latviešu val. 1.v (D.Krētaine) 

Edvards Miezītis 6.a matemātika 2.v (A.Pauliņa) 

Edvards Miezītis 6.a angļu val. 1.v (B.Millere) 

Silva Laure 6.a angļu val. 2.v (B.Millere) 

Viola Alise Šuišele 6.b latviešu val. 1.v 
(L.Zommerovska) 

Emīls Sudmalis 6.b matemātika 3.v (A.Pauliņa) 

Emīls Sudmalis 6.b angļu val.3.v (B.Millere) 

Ralfs Šuba 6.b angļu val. Atz. (I.Lipska) 

Terēze Kristīne Locika 6.b angļu val. Atz. (B.Millere) 

Eliass Pāvils Valcis 6.b angļu val. Atz. (I.Lipska) 

Mērija Megija Zabe 6.b ZPD 1.v (L.Zommerovska) 

Emīls Sudmalis 6.b ZPD 1.v (K.Bārdule)  

Ralfs Šuba 6.b ZPD 3.v (S.Meža) 

Anete Pupila 6.c ZPD 3.v (S.Vainovska) 

Toms Jaunzems 6.c programmēšana 1.v (S.Meža) 
 

12.maijā plkst 18.00 Mātes dienas koncerts, Uliha iela 

26.maijā sporta diena 1.-6.klašu skolēniem, Toma ielas sporta laukumā 

26.maijā plkst 14.00 pedagoģiskās padomes sēde, Toma iela 

27.maijā plkst 11.00 Labo darbu svētki, ierodas aicinātie skolēni un visi pedagogi 

30.maijs - 3.jūnijs skolas ieskaņas nākamajiem 1.klašu skolēniem 

1.-17.jūnijs skolā darbojas bērnu vasaras nometne. 

Jauku, saulainu, raibu, piedzīvojumiem bagātu vasaru! 

Skolas mācību gada noslēguma pasākumi 


