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Slāvu ielā 19  
Ansamblis  
Pulciņa vadītāja Guna Dūma - Brūvere,  

pirmdien 13.50 - 14.30, ceturtdien 14.30 – 16.00 
Pulciņa dalībniekiem tiek sniegta iespēja izpaust savas radošās spējas un talantus, 

attīstīt savas muzikālās dotības. Ar mūzikas palīdzību skolēni apgūst estētisko vērtību 

sistēmu, pilnveido māksliniecisko gaumi. Ar muzicēšanu tiek veicināta skolēnu vispārējo 

spēju un pašapziņas attīstība. 
 

Attīstošo spēļu un rotaļu pulciņš 

Pulciņa vadītāja Gunta Bērziņa, otrdien 15.45 - 16.25 

 
Pulciņa ietvaros skolēni attīsta ritma izjūtu, kustību koordināciju, orientēšanos telpā, 

radošo iztēli, ātru kustību uztveri un reakciju. Tiek attīstīta arī muzikāli ritmiskā izpratne un 

skolēnu spējas tās attēlot kustībās. Darbojoties pulciņā, tiek veicināta skolēnu 

individualitātes attīstība -sevis izpratne un savu spēju apzināšanās, saskarsmes veidošana 

darbojoties pāros, grupās, prasme strādāt kolektīvā, cienīt sevi un citus. 
 

Foto pulciņš 

Pulciņa vadītāja Mudīte Ramute, otrdien 14.45 – 15.25, ceturtdien 13.50 – 14.30 

 

Foto pulciņā tiek radīta iespēja bērniem pašiem eksperimentēt ar foto kameras 

iespējām. Fotografēšana dod iespēju skolēniem pašapliecināties, justies svarīgiem, attīstīt 

savu fantāziju un iztēli iespēju robežās, kā arī pašiem iemūžināt sev tīkamos mirkļus.  
Nodarbībās audzēkņi var attīstīt, veidot un viecināt radošas un daudzpusīgi attīstītas 

personības izaugsmi, rosināt sevi radošai darbībai, izmantojot fotogrāfiju kā izteiksmes 
veidu, un iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas digitālajā fotogrāfijā. 
 

Koris 

Pulciņa vadītāja Guna Dūma - Brūvere, pirmdien 14:30  - 16:00, trešdien 15.30 – 16.10 
 

Pulciņa dalībnieki attīsta prasmi dziedāt klasiskus un modernus skaņdarbus. 

Pilnveidojas skolēnu ritma izjūta, sadarbības prasmes un estētiskā gaume. Skolēni apgūst 

skatuves iemaņas un kļūst drosmīgāki, pašpārliecinātāki savās radošajās darbībās. Skolēni 

piedalās starptautiskos un valsts mēroga mūzikas konkursos, ieguvuši godalgotas vietas. 

 

Mājturības pulciņš  
Pulciņa vadītāja Anita Vosele, pirmdien 13.50 - 15.20 
 

Mājturības pulciņa pamatdarbība aptver visu mājturībā veicamo darbu spektru – 

pārtikas produktu sagatavošanu, veselīgu dzīvesveidu, mājsaimniecību, dzīvnieku kopšanu 

un dažādu rokdarbu meistarošanu. Visas nodarbības balstītas tikai uz praktisku darbošanos 

un sevis pilnveidošanu, lai spētu radīt prieku sev un apkārtējiem. 



 

Mājturības pulciņš  

Pulciņa vadītājs Mārcis Strods, ceturtdien 15.30 – 17.00 
 

Pulciņa ietvaros skolēni pilnveido galdniecības un amatniecības iemaņas, nostiprina 

apgūtās prasmes darboties ar dažādiem instrumentiem. Skolēni mācās plānot savu darbu, 
pilnveido estētisko gaumi, piedalās Skolas veidotajos pasākumos, veidojot dekorācijas un 

atribūtus. 

 

Netradicionālo rokdarbu pulciņš  

Pulciņa vadītāja Anita Vosele, otrdien 13.50 – 15.20 
 

Pulciņa dalībniekiem ir iespēja apgūt neradicionālo rokdarbu veidošanas prasmes un 

iemaņas. Skolēni no neparastiem un interesantiem materiāliem veido piespraudes, 

paklājiņus, dekorus svētkiem un citas neparastas lietas. Visa darbošanās vērsta uz skolēnu 

iedrošināšanu, talantu un spēju attīstīšanu, kā arī prasmi, darba procesā gūtās zināsanas, 

prasmes un iemaņas pielietot sadzīvē. 
 

Tradicionālo rokdarbu pulciņš  

Pulciņa vadītāja Iveta Vāciete, pirmdien 17.00 – 18.30 

 

Pulciņa dalībnieki izzina jaunākās modes tendences un pulciņa nodabību laikā 
izgatavo modernas rotaslietas, top adījumi, darbiņi no filca un pērlītēm. Skolēni regulāri 
piedalās dažādās skatēs un konkursos, gūstot godalgotas vietas. 
 

Sporta pulciņš  

Pulciņa vadītājs Juris Sinkovskis, otrdien 15.30 – 17.00 
 

Pulciņa ietvaros skolēni uzlabo savu fizisko veselību, attīsta komandas un sadarbības 

prasmes, spēlē dažādas sporta spēles. Skolēniem tiek sniegtas zināšanas par veselīgu uzturu 
un sporta nodarbību nozīmi ikdienā. 
 

Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš  

Pulciņa vadītāja Ieva Zujāne, otrdien 17.00 – 18.30 
 

Pulciņa pamatdarbība saistīta ar skolēnu tēlotājdarbības prasmju attīstīšanu un 

talantu apliecināšanu māklinieciskajā jaunradē, piedaloties izstādēs, konkursos. Pulciņa 

nodarbībās skolēni attīsta savas radošās spējas, intereses, ticību sev un gūst prieku par 

paveikto.  
Pulciņa dalībnieki attīsta spēju uztvert daudzveidīgo vizuālo pasauli un spēju 

orientēties un izteikties krāsu, formu izteiksmes valodā. Ar radošo izpausmju starpniecību 
tiek sekmēta skolēnu integrācija sabiedrībā. 


