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PIEDALĪŠANĀS 

SKOLAS DARBA 

PLĀNOŠANĀ 

Mācību gada sākumā kopīgi ar pedagogiem apspriedām skolas darba 

un ārpusstundu pasākumus. Katru pirmdienas rītu notiek sanāksmes. 

Pēc nepieciešamības notiek pirmdienas pēcpusdienas līnija, kurā 

apbalvo labākos, pārrunā nedēļas aktualitātes. Attālinātās mācīšanās 

organizācija. Sakārtota darba mape. 

DARBS AR 

SKOLĒNU 

PAŠPĀRVALDI 

1. SEMESTRIS: Skolēni piedalījās skolas pasākumu organizēšanā: 

Skolotāju dienā (“Āķīgo mīklu minēšana”, “Mēmais šovs”, “Izkrāso 

pūci”), Ziemassvētku pasākumā. Notika izglītojošais pasākums: 

“Labas uzvedības nosacījumi”. 

Skolas stenda “Spāres ziņas” noformēšana atbilstoši mēneša 

aktualitātēm. 

Pārrunas gan individuāli, gan ar klases kolektīviem par mobinga 

mazināšanu skolas vidē. 

ĀRPUSSTUNDU 

PASĀKUMI 

1. SEMESTRIS: Saplānoti un novadīti pasākumi: Zinību dienas 

svinīgais pasākums,  “Olimpiskā diena” 2019, skolēni piedalījās 

ikgadējās starptautiskās sporta spēlēs “Mēs varam”, piedalīšanās LSO 

vieglatlētikas rudens krosā, Raiņa dzimšanas dienai veltīta “Dzejas 

diena”, Starptautiskā Putras diena. Skolēni jauki pavadīja laiku, 

apmeklējot Secīļa dabas takas. Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens, 

Rotaļu pēcpusdiena „c” klašu skolēniem “Rudens Rūķis”, Āraišu 

arheoloģiskā parka apmeklējums, kur varēja darboties radošajās 

darbnīcās – „Darbināt pirkstiņus senos laikos” un „Ceļošana”, čakli 

darbojās „Piparkūku darbnīcā”,  „Rūķu skolā”,  „Ziemeļbriežu 

izklaides”, Siguldas bobsleja trase.  

2. SEMESTRIS: Notika “C” starpklašu sacensības Biccio spēlē, 

atzīmējām Sveču dienu, “Krāsu nedēļa”, LSO Republikas slēpošanas 

sacensības. Radošs darbs “Lieldienu dekori”, izlaidums ievērojot MK 

noteikumus 

MĀCĪBU 

EKSKURSIJAS/ 

KONKURSI 

1. SEMESTRIS: Būvstrādnieku apmācības grupas devās mācību 

ekskursijā  pie amata meistara uz Jaunjericāniem, Raunā viesojās 

grants karjerā, apmeklēja Āraišu ezerpili, kur gida pavadībā iepazinās 

ar pirmatnējām koka ēkām un to celtniecību, kā arī ar instrumentiem 

ar ko tās cēla.  

Piedalīšanās  konkursā “Protu, varu, daru”, kas aktualizē karjeras 

izaugsmes iespējas, Dagdā piedalījās konkursā „Sienas sagatavošana 

krāsošanai ar SAKRET materiāliem un sienas dekoratīvā krāsošana”, 

ekskursija uz Valmieras dzīvnieku patversmi. 

2. SEMESTRIS: Apmeklēja ”Daibes” poligonu,  glītrakstīšanas 

konkurss “Rakstu glīti un pareizi”, pēcpusdiena “C” līm. skolēniem 

apmeklējot “Mežu ežu takas”, mājturības un tehnoloģiju konkurss 

„Rotaļlietu pasaule”, projektu nedēļa – radošajās darbnīcās 

“Mācāmies kopā” – vēja zvanu izgatavošana 

PROJEKTS 

“SKOLAS 

SOMA” 

1. SEMESTRIS: Skolā notika audzinoša un izglītojoša leļļu teātra 

izrāde “Pūces piens”, Valmieras Drāmas teātris – muzikālā izrāde 

„Smieklu sasaukšanās”, Cēsu kino zāle - kara drāma “Dvēseļu 

putenis”, aizraujoša ekskursija uz Rīgas Motormuzeju, Rīgas Sporta 

muzejs.  

INTEREŠU Apkopoti tematiskie plāni, vecāku iesniegumi, sastādīti skolēnu 

http://www.sparesskola.lv/params/post/1990346/
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IZGLĪTĪBA saraksti. Skolā darbojās piesaistītais pulciņš robotikā. Skolēni 

apmeklēja baseina nodarbības un piedalījās peldēšanas sacensībās. 

KARJERAS 

IZGLĪTĪBA 

7.-9. klases skolēni devās ekskursijā uz “Rīgas lidostu”. 

SADARBĪBA AR 

PEDAGOGIEM 

Visos skolas organizētajos pasākumos tiek iesaistīti klašu audzinātāji, 

ar kuru atbalstu un idejām tiek īstenoti pasākumi. Ar skolotājiem 

notiek informatīva sadarbība pirmdienu rītos, pēc vajadzības arī 

starpbrīžos. Skolotāji aktīvi līdzdarbojas skolas dzīvēs atspoguļošanai 

aprakstot skolas dzīvi un notikumus klasēs un ārpus skolas, kas tiek 

ievietots skolas mājaslapā. Attālināto mācību izvērtējums. Pedagogi 

devās dabā, lai  sakoptu savu apkārtni, tā veicinot izpratni par 

sakārtotu, drošu vidi. Portfolio mapes izveide un papildināšana.  

SADARBĪBA AR 

VECĀKIEM 

1. SEMESTRIS: 1.–9.kl.skolēnu vecāku un 1.-3. grupas audzēkņu 

vecāku sapulce, kuras ietvaros notika lekcija par tēmu: “Pozitīvi 

atbalstošā audzināšana”, kā arī vecāku sapulces, laikā tika veikta 

vecāku aptauja, lai izzinātu vecāku viedokli par nepieciešamiem 

uzlabojumiem skolas un vecāku savstarpējās informācijas apritei.  

2. SEMESTRIS: Pārrunas ar vecākiem par bērnu   drošību! 

Attālinātās mācību nedēļas izvērtējums, ieteikts noskatīties kopā ar 

bērniem jauku leļļu filmu “Lieldienas”. Vecāki informēti par Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkoto tiešsaistes translāciju. 

Informācija par Krīzes laikā atbalsta saņemšanu. Ieteiktas noderīgas saites, 

kuras apkopotas digitālajā platformā. 

 

CITAS VEIKTAS 

DARBĪBAS 

Sagatavota gan papīra formātā, gan elektroniskajā formāta avīze par 

skolas notikumiem (1. un 2. semestrī). 

Regulāra skolas mājaslapas papildināšana ar informāciju par skolu, 

par audzināšanas plānu, par mācību plānu, informācija vecākiem, 

pedagogiem. 

Izsniegtas pārtikas pakas. 

 

SECINĀJUMI  

Skolā ir daudz tradīciju, tāpēc notiek ļoti daudzpusīga ārpusstundu dzīve. Skolotāji tiek 

aicināti ar klasēm doties ārpus skolas sienām, novadītas izglītojošas stundas muzejos, skolas 

pagalmā. Interešu pulciņi ir labi apmeklēti. Ļoti skolēniem patīk nodarbības baseinā. Skolas 

mājaslapā var iepazīties ar jaunumiem skolas dzīvē, pateicoties tur izvietotajai skolas 

hronikai. Arī mykoob.lv vietnē regulāri tiek ievietota informācija par jaunumiem un 

gaidāmajiem pasākumiem. Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde.  

 

TURPMĀKĀ DARBĪBA  

Turpināt sadarbību ar klašu audzinātājiem, interešu izglītības skolotājiem. Jāpilnveido darbs 

ar skolēnu pašpārvaldi, ievēlot jaunu vadību. Turpināt skolas tradīciju izkopšanu un 

uzturēšanu. Aktualizēt sadarbību starp vecākiem un skolu, skolēniem un skolotājiem. Interešu 

izglītības procesa nodrošināšana un skolēna individuālo kompetenču pilnveide. Organizēt un 

piedalīties skolas sakopšanas talkās pavasarī un rudenī. Pievērs lielāku uzmanību 

karjeras izglītības pasākumu plānošanai un īstenošanai. Amatas novada Spāres pamatskolas 

popularizēšana sabiedrībā. 

 

20. jūnijā 2020.    M.Gorina_________________ 
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