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PIEDALĪŠANĀS 

SKOLAS DARBA 

PLĀNOŠANĀ 

Mācību gada sākumā kopīgi ar pedagogiem apspriedām skolas darba un 

ārpusstundu pasākumus. 

Skolēnu pašpārvaldes ieteikumi skolas pasākumu organizēšanā. 

DARBS AR 

SKOLĒNU 

PAŠPĀRVALDI 

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme un 1. semestra darba plāna izstrāde, Skolas 

stenda “Spāres ziņas” noformēšana. 

Pašpārvaldes skolēni ir informācijas nesēji par notiekošiem pasākumiem 

skolā. 

ĀRPUSSTUNDU 

PASĀKUMI 

Zinību diena pa klašu grupām, Dzejas dienas pasākums, Skolotāju diena, 

Ekskursija uz Līgatnes dabas takām. (“c” līm. skolēni),  Līgatnes dabas 

takas (A,B līm.). “Olimpiskā diena” 2020 (ar lielu entuziasmu piedalījās 

daudzveidīgās stafetēs, āra aktivitātes, orientēšanās Spāres Muižas teritorijā, 

veicot dažādus uzdevumus). 1.m grupas un 9.c klases zēni un meitenes, 

veidoja mandalu no dabas materiāliem. 

MĀCĪBU 

EKSKURSIJAS/ 

KONKURSI 

Dalība “Mēs varam” 2020 sacensībās, BOCCIA sacensības, 1.m grupas un 

9.d c klases izglītojamie devās mācību ekskursijā uz Ķoņu dzirnavām, 
apmeklēja Rūjienas saldējuma ražotni Rūjienas pienotavā.  Beverīnas 

atpūtas parks (spēlēja dažādas spēles, gāja rotaļās, piedalījās atrakcijās, 

izspēlēja pasaku „Rācenis”). MEŽA DIENAS 2020 ietvaros notika 

izglītojoša nodarbība. 

PROJEKTS 

“SKOLAS SOMA” 

„Latvijas skolas soma,” – pandēmijas dēļ 2020. gadā 1. semestrī nenotika 

pasākumi. Nebija iespējas organizēt skolēniem kultūras pasākumus, jo bija 

apgrūtinoši ievērot  ierobežojumus.  

INTEREŠU 

IZGLĪTĪBA 

Mūzikas pulciņš -  skolēni pilnveido muzikālās prasmes, apgūst iemaņas 

spēlēt uz dažādiem mūzikas instrumentiem, ar saviem priekšnesumiem 

piedalās skolā rīkotajos pasākumos. 

Sporta pulciņš - nodarbību laikā skolēni pilnveido sevi veiklībā, izturībā. 

Skolas komandas aktīvi piedalās sporta aktivitātēs skolā un ārpus skolas 

pasākumos, gūstot labus rezultātus. Skolēni ar lielāko prieku vakaros spēlē 

sporta spēlēs. 

Elektrotehnikas pulciņš - audzēkņi gūst pirmo priekšstatu par elektrisko 

strāvu, tās veidiem, galvaniskajiem elementiem - baterijām un 

akumulatoriem, elektrības vadītājiem, izolatoriem un pusvadītājiem, strāvu, 

spriegumu un ierīcēm to mērīšanai, iepazīstas ar biežāk lietojamajām 

elektrotehnikas detaļām, ierīcēm, to īpašībām un pielietojumu. 

KARJERAS 

IZGLĪTĪBA 

Celta izpratne un informētība par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm. 

Veikts pētījums un apkopoti dati par pētījumu “Jauniešu priekšstati par 

karjeras iespējām”.  

SADARBĪBA AR 

PEDAGOGIEM 

Pedagogi sagatavoja aktivitātes Zinību dienas godināšanai. 

SADARBĪBA AR 

VECĀKIEM 

Ziņojums vecākiem par ierobežojumu ievērošanu Covid19 pandēmijas 

laikā.  Pedagogi sekmīgi sadarbojas ar izglītojamā ģimeni izglītības un 

audzināšanas jautājumos.  Notika vecāku iesaiste skolas ikdienā un mācību 

procesā. Pašreizējo sadarbību un komunikāciju ar skolēnu vecākiem var 

novērtēt kā labu. 

CITAS VEIKTAS 

DARBĪBAS 

Pārtikas paku piegāde skolēniem attālinātās mācīšanās laikā. 

Sagatavota gan papīra formātā, gan elektroniskajā formāta avīze par skolas 

notikumiem 1. semestrī. 
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