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AMATAS NOVADA SPĀRES PAMATSKOLAS  

AVĪZĪTE 
 

2020. gada MAIJS (2)    Skolas mājaslapa: http://www.sparesskola.lv/ 

15. janvārī skolotājas Mārīte Rukmane un Baiba Erliha 

noorganizēja interesantu, izzinošu ekskursiju arodklasi 

audzēkņiem Daibē. Apmeklējot ”Daibes” poligonu audzēkņiem  

radās pārdomas – vai vieglāk nebūtu, ja katrs pārdomātu, pirms  

kaut ko pērk, izmet, ja katru reizi veikalā roka nepastieptos pēc 

plastmasas maisiņa, kurā ielikt preci. Jā – sākumā tas varbūt  

prasa piespiešanos, varbūt sagādā neērtības, bet ir jādomā, kas 

paliek pēc mums! Ar tādām dziļām pārdomām beidzās ekskursija.  

         2020. gada 20. janvārī 

 

       

    Konkursa mērķis  - motivēt skolēnus attīstīt un 
uzlabot rokrakstu un rakstu darbu kultūru. 
Konkursa piedalījās: Jānis Bondarenko, Emīls 
Lauris Miezis. Edgars Ozoliņš, Markuss Bētaks, 
Ieva Kokorēviča, Stefans Balodis, Andris 
Stulpinskis, Kristaps Kovaļevskis, Daniels 
Vasiļjevs un Loreta Anna Liepiņa.  
      1.- 2.vietu konkursā ieguva un saņēma balviņas 
Ieva Kokorēviča (5. klase), Loreta Anna Liepiņa 
(2.grupa) un 3.vietu - Edgars Ozoliņš (4. klase). 
Rakstot konkursa darbus, izrādījās, ka rakstīt 
pareizi un rūpīgi nav viegli.  
 
 

 
20. janvāris Barikāžu atceres diena. Īpašu sajūtu 
radīja simboliskā barikāžu celtne. 

 
Visi skolas skolēni pulcējās, lai piedalītos 
pasākumā, un noklausīties informāciju par 
Barikāžu laika notikumiem. 

 

TAS VISS NOTIEK 

MŪSU SKOLĀ … 

 

http://www.sparesskola.lv/
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30. JANVĀRĪ MŪSU SKOLĀ 
NOTIKA “C” STARPKLAŠU 

SACENSĪBAS BOCCIO SPĒLĒ. 

Boccia ir specifiska sporta spēle, 
kas ir ļoti populāra Itālijā un kura ir 
interesanta ikvienam. Daudz to 
spēlē cilvēki ar ļoti ierobežotām 
kustību iespējām, kuriem neviens 
cits sporta veids nav pieejams. 
Boccia ir iekļauta arī 
paraolimpisko spēļu programmā. 
 

  
FEBRUĀRIS – SVEČU MĒNESIS 

“Pēc seniem pierakstiem var spriest, ka Sveču diena visos laikos svinēta jautri un līksmi,» svētkus 

raksturo zinātāja un teic, ka pastāvot viedoklis, ka Sveču diena radusies tikpat sen, cik pašas sveces. 

«Domāju, ka tā ir tikpat sena, cik sena ir cilvēce un kultūra, jo norises dabā notikušas vienmēr. Cits 

jautājums – kā mēs tās nosaucam.” Arī mūsu skolā tika pieminēts Sveču mēnesis.  Liels paldies 

skolotājiem, bērniem, vecākiem, ka atbalstījāt izveidot skolā sveču izstādi. 

 

   
 

 

 

 

Mēs dzīvojam krāsu pasaulē. Krāsas mūsu 
dzīvi rada krāšņāku un spožāku. Katrai no tām 
piemīt savs skaistums, raksturs, nozīme un 
spējas… Spējas kaut ko mainīt, uzlabot un 
attīstīt… 
Skolotāja Sandra stāsta par 10. februārī - 
sarkanā diena. "C" līmeņa bērni bija ģērbušies 
sarkanajos toņos, un mācību stundās apspēlēja 
šo krāsu, šķiroja, krāsoja, veidoja, līmēja un 
aplicēja sarkanus priekšmetus un lietas. Vecāki 
bija arī sarūpējuši citu krāsu apģērbu. pamazām 
top apsveikumi, klases dekorējums 
Valentīndienai. 
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PRIEKUĻU SLĒPOŠANAS UN BIATLONAA TRASĒ, 11. FEBRUĀRĪ TIKA AIZVADĪTAS  LSO 

REPUBLIKAS SLĒPOŠANAS SACENSĪBAS, KURA GUVA ĻOTI LABUS REZŪLTĀTUS! 

Kopumā piedalījās septiņas skolas un "C" līmeņa skolnieki. Sacensības tika sāktas ar stafeti. Pirmo 

vietu stafetē dabūja mūsu skola. Kopā stafetē piedalījās četri cilvēki, divi pirmie kas slēpoja bija 

jāslēpo klasiskajā solī jeb pa sliedīti. Otriem diviem bija jāslēpo slīdsolī, jeb skujiņā, no mūsu skolas 

piedalījās  Jānis Prūsis, Agate Bētaka, Artūrs Stulpinskis, Ieva Kokorēviča. Tad sākās individuālās 

disciplīnas, sakot no jaunākajām meitenēm līdz vecākajiem zēniem, Spāres skola tajā arī dabūja 

godalgotas vietas. 

 
        Projektu nedēļa:  “Mācāmies kopā" 

 

Mājturības un tehnoloģiju konkursā „Rotaļlietu 

pasaule”, kas notika 19. februārī Katvaru 

pamatskolā Limbažu novadā, piedalījās mūsu 

skolas audzēkņi Agate Bētaka, Artūrs Stulpinskis 

un Nauris Renmanis. Konkurs sastāvēja no 

divām daļām – teorētiskās un praktiskās daļas. 

Konkursā godalgotas vietas neieguvām, bet 

jaunu pieredzi un piedalīšanās prieku gan. Toties 

uz konkursu izgatavotais mājas darbs – koka 

maska, ko gatavoja Nauris Renmanis, ieguva 

pirmo vietu. 

 

Projekta nedēļas ietvaros C līmeņa  skolēni 

kopā ar skolotājiem un vecāku atbalstu veidoja 

dažādus mūzikas instrumentus, kurus 

noslēguma pasākumā prezentēja.  

A, B līmeņa skolēni  darbojās radošajās 

darbnīcās, kurās gatavoja  "Vēja zvanus". 

Darbojoties kopā, var arī ko iemācīties. Projektu 

nedēļa ir izdevusies, jo radījām prieku gan paši 

sev, gan visai skolas saimei! 

Paldies  skolēniem un viņu vecākiem, kuri 

atbalstīja, klašu audzinātājiem un viņu palīgiem 

par paveikto darbu! 
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Ņemot vērā, ka attālinātā mācību procesā darbs notiek patstāvīgi un mājās, tad mēs secinām, ka 

mūsu skolas skolēni ļoti labi tika galā ar visiem mājas darba uzdevumiem. Skolotāju kolektīvs saka 

sirsnīgu paldies vecākiem, vecvecākiem, tantēm, māsām, brāļiem, visiem tiem kuri palīdzēja un bija 

līdzās mācību procesa laikā. Daudz nerakstīsim, bet ļausim Jums arī izbaudīt prieku par mūsu bērnu 

paveiktajiem darbiem… 

`
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Šis laiks gan skolēniem, gan pedagogiem bija gana izaicinošs, emocionāls, un ļoti radošs!  

   
 

Cik ļoti cilvēkiem ir, nepieciešam radošā domāšana! Tik ļoti, kā vēl nekad, radošuma nozīme 

ir šodienas sarežģītajā ikdienas situācijā. Radoša pieeja attālinātās mācībās, darbā, dzīvē. Šobrīd 

labi var redzēt, cik svarīgi ir skolēnos ielikt pamatu radošai domāšanai, radošam procesam. Radošie! 

Paldies, Jums radošie pedagogi, radošie bērnu atbalstītāji! Paldies par radošu, ļoti labu izstrādātu 

mācību darbu metodiku, teicamu Jums atpūtu un pozitīvu domāšanu!  

 

 

Skolotājiem paldies par to, 

ka sniedza mums visu gaišāko. 

Paldies par sirds siltumu, 

Un par vislielāko izpalīdzību! 

Vecāku uzmanībai! Vecākiem savlaicīgi ar bērniem jāpārrunā tēmas, kas saistītas ar drošību vasarā un pareizu rīcību 

ārkārtas situācijās. Sākoties vasaras brīvlaikam, daudzi bērni mājās paliks vieni, taču vecākiem būtu jāpieradina bērnus 

regulāri informēt vecākus, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā un cik ilgu laiku būs prom. 

Amatas novada Spāres pamatskolas kolektīvs novēl saulainu un priecīgu vasaru! 

Ar informāciju dalijās DVAJ: M. Gorina 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/bernu-drosiba-vasaras-brivlaika.-vecaku-attieksme-ir-piemers-berniem.a279424/



