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Piedalīšanās skolas 
darba plānošanā 

Mācību gada sākumā kopīgi ar pedagogiem apspriests skolas darba plāns ar 
ārpusstundu pasākumiem.  

Ārpusstundu darbs Saplānoti un novadīti pasākumi – Zinību diena, Rudens ekskursiju diena uz 
Likteņdārzu un Lielvārdi, Skolotāju diena, skolas apkārtnes sakopšanas talka, 
Latvijas patriotisma nedēļa, neatkarības dienai veltīts pasākums “sanāciet, 
sadziediet, sadancojiet”, Ziemassvētku laika pasākumi (skolas Adventa 
vainags, koncertuzvedums), lekcijas par veselīgu uzturu, Igaunijas 
neatkarības dienas koncerts, Lielā diena, Jurģu diena, Mātes dienas koncerts, 
pavasara ekskursijas, tikšanās ar igauņu grāmatu izdevēju Inesi Zanderi un 
tulkotāju Maimu Grīnbergu, igauņu bērnu grāmatu autori, latviešu leļlu 
mākslinieci no Igaunijas Guntu Randlu, somugru tautu dienās skolā viesojās 
ciemiņi no Igaunijas. Skolā bija skatāma leļļu mākslinieces Guntas Randlas 
ceļojošā izstāde 

Interešu izglītība Apkopoti tematiskie plāni, vecāku iesniegumi, sastādīti skolēnu saraksti.  
Kori piedalījušies kora skatēs, dziedāja Tartu dziesmu svētkos, Doma baznīcā 
koncertā “Rīgas gailis 2019”, deju kolektīvi un ansamblis uzstājās koncertā 
VEF Kultūras pilī un piedalījās konkursā-festivālā “Mēs Latvijai”, deju 
kolektīvs uzstājies Latviešu biedrības namā festivālā “Esam interesanti 
dažādībā”, Igaunijas vēstniecības organizētajā  Igaunijas neatkarības dienai 
veltītajā pieņemšanā. Sākumskolas meiteņu ansamblis piedalījās nacionālā 
kultūras biedrību koncertā “Vienoti dažādībā”.  
Piedalījāmies Igaunijas organizētajā starptautiskajā tautas deju dienā.  
Skolas muzejs piedalījās muzeju skatē un noslēguma pasākumā Skolēnu pilī, 
intervējis skolas pedagogus. Skolēni piedalījās sabiedrības integrācijas 
projektos “Uzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā” un “Tautu izziņa caur 
folkloru”  
Lieliska sadarbība ar BJC Annas 2 un velopulciņu – notikuši divi 
veločempionāti , skolēni varēja iegūt velotiesības skolā, nokārtojot 
eksāmenus sadarbībā ar CSDD  
Skolā darbojas arī piesaistīties pulciņi robotikā un keramikā. 

Darbs ar skolēnu 
pašpārvaldi 

Notikišas 9 sanāksmes, sakārtota darba mape. 
Skolēnu pašpārvalde šogad kopā ar Ogres skolēniem un pamatskolu Rīdze, 
kā arī vācu kultūras biedrību piedalījās projektos “Uzzināt un dalīties 
jauniešu sadarbībā” un “Tautu izziņa caur folkloru”. Organizēti vairāki 
pasākumi – Skolotāju diena, patriotisma nedēļa, viktorīnas sākumskolai par 
Latvijas un Igaunijas tematiku, Jautrā nedēļa, Latvijas neatkarības dienai 
veltītu koncertu “Sanāciet, sadziediet, sadancojiet”, Ābeces svētkus 1.klasei, 
Lielo dienu, Ziemassvētku tirdziņu, veselības mēnesim veltītu viktorīnu.. 
Skolēni par notikumiem skolas dzīvē raksta skolas elektroniskajā hronikā 
“Eesti cool” 

Sadarbība ar 
pedagogiem 

Visos skolas organizētajos pasākumos tiek iesaistīti klašu audzinātāji, ar kuru 
atbalstu un idejām pasākumi tiek īstenoti. Ar skolotājiem notiek informatīva 
sadarbība piektdienu rītos, pēc vajadzības arī pusdienas starpbrīžos. 
Skolotāji aktīvi līdzdarbojas elektroniskās skolas avīzes veidošanā, rakstot par 
skolas dzīvi un notikumiem klasēs un ārpus skolas. 
 



Projekts 
 “Skolas soma” 

Kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem izstrādājām 
projekta tēmām atbilstošu plānojumu diviem semestriem. Par paveikto 
regulāri tika rakstīts avīzē “Eesti Cool” un izstādīts sienas avīzē 2.stāva 
gaitenī. 

Citi Katru mēnesi sagatavota elektroniskā avīze “Eesti cool” 
Katru pirmdienas rītu tiek novadīta skolēnu rīta līnija, kurā apbalvo labākos, 
veic skolēnu dežūru analīzi 
Katru piektdienas rītu notiek skolotāju sanāksmes par aktuālajiem 
jautājumiem 

 

 

Secinājumi  

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

ar klasēm doties arī ārpus skolas sienām, novadīt izglītojošas stundas muzejos, skolas pagalmā. 

Interešu pulciņi ir labi apmeklēti - sākumskolā visi piedalās kora un tautas deju nodarbībās. 

Skolas mājas lapā var iepazīties ar jaunumiem skolas dzīvē, pateicoties tur izvietotajai skolas 

hronikai. Arī e-klasē regulāri tiek ievietota informācija par jaunumiem un gaidāmajiem 

pasākumiem. Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Daudz paveic skolas muzejs igauņu 

kultūrmantojuma izpētē un popularizēšanā 

Turpmākā darbība 

Nākamais mācību gads ir skolas 30.jubilejas gads un jānoorganizē pasākumi, kas saistīti ar 

skolas vēsturi, koncerts, salidojums. Turpinās sadarbība ar klašu audzinātājiem, interešu 

izglītības skolotājiem. Jāpilnveido darbs ar skolēnu pašpārvaldi, ievēlot jaunu vadību. 

Turpinām piedalīties SIF projektos par demokrātijas veicināšanu un tehnoloģiju mūsdienīgu, 

jēgpilnu  izmantošanu kopā ar citām mazākumtautību skolām un nacionālajām kultūras 

biedrībām. Turpinām arī skolas tradīciju izkopšanu un uzturēšanu. Īpaša uzmanība vienmēr 

tiek veltīta igauniskā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, tāpēc turpinām sadarbību ar 

dažādām Igaunijas kultūras organizācijām. 
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