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AMATAS NOVADA SPĀRES PAMATSKOLAS 

AVĪZĪTE 

2021. gada Maijs (2)                Skolas mājaslapa: http://www.sparesskola.lv/ 

2. semestris Spāres pamatskolā uzsākts ar mācību procesa organizēšanu klātienē, nodrošinot 

informēšanu, higiēnu, personu veselības stāvokļa uzraudzību un distancēšanos. Saglabājās jau 

līdzšinējais noteikums par 3 kvadrātmetru platības nodrošināšanu skolā vienam skolēnam, un no 4. 

janvāra 2021. gada tika ieviesti stingrāki drošības pasākumi skolās maskas jānēsā visiem - gan 

skolēniem, gan skolotājiem gan stundu laikā, gan ārpus mācību procesa norises.

2021. gada janvārī apritēja 30 gadi, kopš 

1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas 

neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts 

brīvību pret militārām akcijām un neatkarības 

pretiniekiem. Mūsu skolas vēstures, sociālo 

zinību skolotāji un klašu audzinātāji 

skolēniem stāstīja par 1991. gada 

notikumiem. Paldies skolotājai Mārītei 

Rukmanei, kura 7.-9. klašu skolēniem un 

arodklasēm organizēja  piemiņas pasākumu 

barikāžu atcerei. Lai, radītu kaut nelielu 

emocionālu sajūtu par to, kas janvāra vēsajās 

dienās notika Vecrīgā, skolēni noskatījās 

dokumentālu filmu. 

 

 

2. februārī Sveču dienā (Ziemas Māras 

diena) lai vairāk pastāstītu par svecēm un 

Sveču dienu, mūsu skolā notika Gaismai 

veltīta stunda, kura neiztika bez kopīgajām 

aktivitātēm - vajadzēja atcerēties Sveču 

dienas ticējumus, kopīgi krāsot sveci, izveidot 

vaska sveci. Svece ir siltuma un gaismas 

simbols.   

 

Spāres pamatskolā 4. februārī 1.-9. klašu 

skolēniem un 1.-3. grupu audzēkņiem, tika 

dota iespēja baudīt “Ziemas priekus”. 

Skolēni ziemas priekus baudīja piedaloties 

dažādās aktivitātēs: “Ragavu vilkšana”, 

“Nobrauciens no kalna ar ragavām”, 

“Bumbiņu meklēšana sniegā”, “Biatlons ar 

slalomu”. Paldies sporta skolotājam Jānim 

Freivaldam par organizēto pasākumu un 

skolotājiem Mārītei Rukmanei, Mārim 

Zviedrim, Inārai Magonei, Baibai Jansonei 

par iesaistīšanos organizētajā pasākumā. 

02.02.2021 notika ekskursija uz Līgatnes 

dabas takām, kurā piedalījās pavāru 2 un 3 

kursa skolēni. Visi bija priecīgi, kad beidzot 

varēja doties ekskursijā ārpus skolas (protams 

ievērojot visus drošības pasākumus), un 

ziemā dabas takās vēl nevienam nebija 

izdevies būt. Piebraucot pie Līgatnes, dabas 

takām sapratām, ka laiks būs auksts, taciņas, 

iespējams, varētu būt slidenas. Visiem tā 

iepatikās jaukā pastaiga, ka vēlmes bija 

http://www.sparesskola.lv/
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vēlreiz doties iekšā, bet mūs jau gaidīja skolas 

autobuss, ar kuru devāmies uz skolu. Paldies 

par šo jauko dieniņu skolotājai Aigai 

Gelbrotei! 

 
 

03.02.2021 notika 3. kursam eksāmens 

praktiskajās nodarbībās ēdienu gatavošanā, 

kuru arī vērtēja. Skolēniem iepriekš bija 

iespēja iepazīties ar ēdieniem, kuri būs 

jāgatavo. No rīta sarotājām klasi, sagatavojām 

traukus, pārrunājām, vai viss ir skaidrs. Ar 

informāciju dalījās skolotāja Aiga Gelbrote. 

 

10. februārī Spāres pamatskolās 9.d un 1. m 

grupas izglītojamie svinēja Meteņus, 

ievērojot latviskās tradīcijas. Pārrunāja 

Meteņu ticējumus, lielījās, brauca no kalna ar 

ragavām. Metenis meta gan pogas, gan 

pīrāgus. Svētki ārā ar jautrām aktivitātēm 

izdevās jautri, jo Meteņu svinības ir ne tikai 

izklaide, bet arī senās tradīcijas. 

Paldies skolotājām Inesei Krauklei un Dacei 

Ozolai. 

  

 

Reizi gadā uz vienu dienu visa pasaule kļūst 

mazliet labāka un mīlošāka – tiek svinēta visu 

mīlētāju jeb Svētā Valentīna diena. Tā ir 

lieliska iespēja veltīt mazliet vairāk 

uzmanības savam mīļotajam cilvēkam, 

pateikt, to, ko ikdienā varbūt nepasākām 

pietiekami bieži, palutināt vienam otru ar 

skaistu dāvanu. Tā arī notika Spāres 

pamatskolā, skolēni sagatavoja skaistu 

pārsteigumu, izrotājot mīlestības koku! 

 

 
 

A,B līm. izglītojamajiem projektu nedēļa 

no 22.02.21. – 26.02.21. 

Tēma „Izzini drošību” 

Katrai dienai, atbilstoši tēmai sagatavotas 

darba lapas par drošību: 

Pirmdiena: „Drošība internetā” 

Otrdiena: „Ugunsdrošība” 

Trešdiena: „Elektrodrošība” 

Ceturtdiena: „Pirmās palīdzības sniegšana” 

Piektdiena: „Ceļu satiksmes noteikumi” 

Ārkārtas situācijas laikā atbalstu no „Velku biedrības” saņēma Amatas novada Spāres 

pamatskolas izglītojamo ģimenes, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem 

funkciju traucējumiem. Ģimenes uz katru izglītojamo saņēma naudas līdzekļus (40 eiro) 

apmērā pārtikas produktu un preču iegādei. 
Kad ārā snieg un puteņo, tad 9.d C klases un 

1.m grupas izglītojamie veidoja ledus 

rotājumus.  Skolotājas Inese Kraukle un 

Dace Ozola saka, ka tas nav sarežģīti! Skolēni 

ar lielāko prieku metas gatavot ledus 

rotājumus.  Ziemu un apkārtējo vidi padarot 

krāšņāku, Tas ir interesants eksperiments, kā 

sasaldēt ūdeni veidnē kopā ar dabas veltēm 

vai sīkiem nieciņiem, veidojot ledus 

rotājumus. Šī nodarbe aizrāvusi skolēnus. 
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Amatas novada Spāres pamatskolas vadība un 

atbalsta personāls saka paldies vecākiem, 

kuri atbalstīja un piedalījās Zoom vietnē 

sapulcē, gan uzklausot informāciju, gan 

daloties ar to.  Ļoti novērtējam īpaši 

atsaucīgos sapulces dalībniekus un ceram, ka 

sapratne un atbalsts arī šāda formāta lietošanai 

ārkārtas situācijās būs arvien lielāks. 

 

Amatas novada Spāres pamatskolas 

izglītojamie saņēma produktu pakas, ko 

skola pusdienu vietā nodrošina attālinātās 

mācīšanās laikā. Skola nodrošina pēc iespējas 

veselīgāku uztura lietošanu. Pārtikas pakas 

saņēma gan skolēni, kuriem saskaņā ar 

Slimību profilakses un kontroles centra 

ieteikumiem jāatrodas karantīnā, gan skolēni, 

kuri mācās, attālināti. Skolēnu vecāki un 

skolēni saka sirsnīgu paldies, skolas 

ēdināšanas kolektīvam par jaukām, veselīgām 

un garšīgi nokomplektētām pārtikas pakām. 

 

24. martā mūsu skolā notika mūzikas 

pēcpusdiena C līmeņa skolēniem.  Skolēni 

dziedāja dziesmas par pavasari un spēlēja 

dažādus ritmus un citus instrumentus.  

Mūzikas skaņu klātbūtne iedvesmoja un 

pacēla bērnu dvēselisko stāvokli, tā uzpildīja 

sirdīs melodijas skanējumu un pozitīvi radošo 

ikdienas soli. Mūzika atnesa pavasari gan 

sirdīs, gan prātos. Sevišķi lielu prieku  

skolēniem sagādāja dažādas muzikālās rotaļas 

ar koordinācijas trenēšanas uzdevumiem. 

Lielu paldies ir jāsaka mūzikas skolotājai 

Anitrai Rausei un  protams arī pedagogiem: 

Dacei Šleijai, Maritai Jonasei, Vijai Zviedrei 

jo, lai taptu skaisti un kvalitatīvi 

priekšnesumi, ir jāiegulda ļoti daudz darba. 

 
 

 

Lai gan pūta vējš, Lieldienu zaķis ieradās pie 

1.m grupas un 9.dC klases skolēniem. Olas 

bija paslēptas salmu ligzdiņās. Pēc olu 

atrašanas ripinājām tās, notika olu kaujas. 

Atcerējāmies ticējumus... Un tad olu ēšana ar 

sāli!  

  
 

Mūsu skolas sporta skolotāji Jānis Freivalds 

un Aigars Skrastiņš 6. aprīlī, kad ir 

Starptautiskā sporta diena, organizēja 

aktivitātes. 

   
 

Pasaules veselības diena 7. aprīlī tiks 

atzīmēta jau 73. reize, tās mērķis joprojām ir 

nemainīgs – atgādināt cilvēkiem, ka viņu 

dzīves lielākā vērtība ir veselība. 1. un, 2. 

klasē atzīmējot Pasaules veselības, dienu, 

notika sarunas, pārrunas par veselīgu, 

neveselīgu pārtiku. Tapa veselīga uztura 

piramīda. 

  
 

Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un 

skolēnu vecāki!  Sociālo tīklu vietnē 

Facebook izveidota Amatas novada Spāres 

pamatskolas  lapa. 
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Amatas novada Spāres pamatskolā 8. maijā 

norisinājās "Velodiena", kuras ietvaros 

skolēni gan atkārtoja ceļa satiksmes 

noteikumus, gan veica aktivitātes kā 

satiksmes dalībnieki. Paldies visiem klašu 

audzinātājiem, skolotājiem par piedalīšanos 

pasākumā. Paldies visiem dalībniekiem un 

Velodienas organizatorēm Zanei Siliņai un 

Inesei Krauklei. 

  
 

 
 

 

Tradicionāli mācību gada beigās daudzas 

Latvijas skolas organizē skolēniem 

pārgājienus un ekskursijas. Arī Amatas 

novada Spāres pamatskola nav izņēmums, jo 

pedagogi uzskata, ka tas ir veids, kā dažādot 

mācību procesu. Ekskursiju un pārgājienu 

laiks ir no 24.05.-27.05..  
 

Pamatizglītības programmas „Būvdarbi” 

izglītojamie paveica telpas remontu, paši 

izglītojamie atzīst, ka pēc remonta mājturības 

klases telpa esot gaiša un tajā atrasties esot 

daudz patīkamāk. 

Skolotājs Māris Zviedris ir gandarīts par 

paveikto darbu un atzīst, ka izglītojamajiem, 

kuri apgūst „Būvstrādnieka” profesiju, 

izglītības iestādē ir dotas papildus iespējas 

veikt telpu atjaunošanu. Skolas telpa vecajā 

ēkā ieguva pavisam jaunu un svaigu izskatu, 

respektējot skolas vēstures vērtības. 

Skolotāja Maruta Kriķe saka paldies, bija 

patīkami strādāt. Telpa tīra, gaiša, silta, mazo 

klašu skolēni ir priecīgi. 

Pateicību visiem, kuri darbojās, lai šī telpa 

iegūtu estētiski skaistu izskatu, izsaka skolas 

direktore Rita Bukovska.  

 
 

 
 

Sirsnīgi sveicam skolas absolventus! 
Vasiļjevs Daniels  9.klasi    

Žovnirs Raitis   9.klasi  

Mareks Rudovs  9. a c klasi 

Āre Roberts   9. a c klasi   

Ločmelis Zigmunds  9. a c klasi  

Dolga Zane   9. c c klasi  

Miezis Jānis Ēriks  9. c c klasi   

Svinare Pārsla   9. d c klasi   

 Ciganova Natālija  3. e grupa        

Miezis Endijs   3. e grupa                      

Liepiņa Loreta Anna  3. e grupa    

Bētaks Artis Valērijs  3. b grupa   

Kozlovs Sandis  3. b grupa    

Skolas administrācija, pedagogi, tehniskie 

darbinieki, skolēni. 
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Esam ļoti veiksmīgi izgājuši akreditāciju un esam akreditēti uz sešiem gadiem!  Vēlamies pateikt  
LIELU PALDIES par pozitīvu attieksmi, savstarpējo atbalstu, izturību un aktīvo līdzdalību skolas darba 
plānošanā izglītojamo vecākiem! 

Ir aizvadīts 2020./2021.mācību gads, un priekšā ir gaidītais vasaras brīvlaiks. Domājiet labas 
domas, dariet labus darbus, gūstiet labas emocijas no dabas, no padarītajiem darbiem! 
 

Skolas pedagogi un administrācija 
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