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Lai kā ziema cenšas pagarināt savu esamību, pavasaris 

strauji iekaro savas pozīcijas. Bija aju laiks – kā nekā marts 

aizvadīts, katru dienu dabā vērojot pamatīgas pārmaiņas: te 

sniegs, sals un ledus uz Lielupes, te lietus, saule un kūstošie 

ūdeņi grāvjos un upē, te slapjdraņķis, te cīruļu treļļi, zosu un 

dzērvju sasaukšanās, te vējš un putenis, te stārķu pastaigas 

pļavā. Tas viss pienākas agram pavasarim, kam sekos siltās 

dienas, ziedošās puķu dobes, pirmie vasaras raibumi un tauriņi. 

Marts aizsteidzies, skolas gadu pietuvinot beigām un 

atmiņā paliekot ar dažādiem piedzīvojumiem: 

 

1.marts 

Pedagogi pulcējās uz sanāksmi, lai pārrunātu dažādas aktivitātes skolas dzīvē. 

 

6.marts 

6.klases skolēni pildīja valts diagnosticējošo darbu dabaszinībās – šogad 

pirmo reizi elektroniski. 

Skolas komanda piedalījās novadu stafešu sacensībās Staļģenē, mājās 

pārvedot zelta medaļas un godpilno iespēju piedalīties Zemgales reģiona sacensībās 

Codē 4.aprīlī. 

Vakarpusē uz sanāksmi pulcējās Vecāku padome. 

 

8.marts 

Agita Grīva (2.kl.), Karlīna Kimberlija Ikše un Sandija Nāckalne (3.kl.), 

Toms Kristiāns Šišlo (4.kl.) kopā ar skolotāju Jogitu devās uz Ozolnieku vidusskolu, 

lai piedalītos novadu sākumskolas latviešu valodas olimpiādē. 

Skolā virmoja Sieviešu dienas svinību gaisotne – pirmsskolā Nepieradinātās 

modes skate, bet pēcpusdienā skolā Popiela. Bija interesanti un jautri, žūrija vērtēja 

priekšnesumus un pasniedza balvas. 

 

9.marts 

Mūsu dziedošas “lakstīgalas” (K.Saulīte, E.Zuikina, K.K.Ikše, K.Šucs, 

R.Vācietis) kopā ar skolotāju Andu piedalījās Latvijas tautas dziesmu sadziedāšanās 

pasākumā Rīgā. 



 

13.-15.marts 

Kamēr skolēni baudīja pavasara brīvdienas, trīs Salgales pamatskolas 

skolotāji - I.Aleksīna,  I.Šuca,  M.Pūre  piedalījās projekta skolotāju plānošanas 

sanāksmē  Igaunijā, Pērnavā. Igauņu partneri ir vieni no sešiem projekta 

starptautiskajiem partneriem. Skolotāji no Polijas, Bulgārijas, Slovākijas, Igaunijas, 

Portugāles un mūsu – Salgales skolotāji  -kopīgi plānoja  nākošo starptautisko 

skolēnu  tikšanos  Igaunijā. Sanāksmē no 16. līdz 20.aprīlim visu sešu valstu skolēni  

iepazīsies ar igauņu tautas mākslu, veidos mākslas darbus un priekšmetus paši.  

 

19.-23.marts 

Skolā norisinājās projektu nedēļa, kurā 1.-6.klašu skolēni veidoja projektus 

kopā ar klases audzinātāju, bet 7.-9.klašu skolēni strādāja pie individuāliem 

projektiem priekšmetu skolotāja – konsultanta vadībā. Šogad skolas kopīgā tēma bija 

“Latvijai 100”, 1klase izstrādāja projektu “Senie mēri”, , 2.klase izstrādāja projektu 

“Es lepojos ar…”, 3.klases skolēni pētīja katrs savu māju, 4.klase – mežu, 5.klase 100 

Latvijas filmas, bet 6.klase – savu dzimtu un talatus. 

 

 19.marts 

1.klase devās uz Dobeles muzeju, lai iepazītos ar ekspozīciju un darbotos ar 

seniem mēriem Paldies Kristiāna mammai par aizvešanu un pieskatīšanu! 

5.klase apmeklēja Rīgas Kinostudiju. 

Bet skolā viesojās trīs atraktīvi jaunieši, lai skolēnus izglītotu par atkritumu 

šķirošanu. 

 

 26.marts 

3.klases skolēni aicināja uz savu klasi, kur bija sarīkota seno mājas lietu 

izstāde. 

 

27.marts 

5.-7.klašu zēnu komanda piedalījās novadu volejbola sacensībās Valgundē. 

 

28.marts 

Pirmsskolas grupas Taurenītis audzēkņi kopā ar audzinātājām Ingu un Ingunu  

Piedalījās koncertā Kalnā kāpu rotāties Ānes kultūras namā. 

 

29.marts 

Skolas projektu prezentācijas pasākumā tika prezentēti klašu grupu projekti 

un individuālie projektu, kurus izvirzīja projektu vadītāji un vērtēja žūrijas komisija. 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

 

 

 


