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Attīstošo spēļu un rotaļu pulciņš 

Pulciņa vadītāja Gunta Bērziņa, pirmdien 16.20 - 17.40, trešdien 14.10 – 14.40 
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. 
 

Datorpulciņš 

Pulciņa vadītāja Dzintra Endzeliņa, piektdienās 13.00-13.40 
Informātika un datori ir pateicīgs veids, kā rosināt skolēnu izziņas intereses. 

Informācijas laikmetā informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes ir nepieciešamas 

ikvienam. Pulciņa dalībnieki mācās atrast sev nepieciešamo informāciju internetā un pareizi 

to izmantot savām vajadzībām. Skolēni iegūst jaunas zināšanas, paaugstina savas 

datorprasmes un iemaņas, kā arī gūst pozitīvas izjūtas.  

 

Mākslinieciskā noformēšana 

Pulciņa vadītāja Linda Cipkaite, ceturtdien 14.45 – 16.05 
Mākslinieciskās noformēšanas pulciņš skolā darbojas jau piekto gadu. Pulciņa 

nodarbībās skolēniem ir iespējams iepazīties un darboties ar dažādiem noformēšanas 

materiāliem dažādās tehnikās, apgūt prasmes un iemaņas zīmēšanā un rokdarbos. Pulciņā 

skolēni apgūst mākslas valodu, mācās izteikt savu viedokli, sadarboties. Skolēni piedalās 

konkursos, izstādēs, kas veicina saskarsmes iemaņu veidošanu un iekļaušanos sociālajā 

vidē.  

 

Orķestris  
Pulciņa vadītāja Ilze Lešinska, Piektdien 13.00 – 14.00 

Orķestra pulciņa nodarbībās audzēkņi mācās izjust un saprast mūziku, veidojas 

interese arī par citiem mākslas veidiem, attīstās fantāzija un arī rodas iespēja arvien jaunu 

ritma izteiksmju meklējumos. Piemērojot dažādus muzikālās darbības veidus skolēniem tiek 

attīstīta ritma izjūta, muzikālā dzirde, kustību koordinācija, kā arī paplašinās balss 

diapazons.  

  
Kustību teātris  

Pulciņa vadītāja Ina Gruzdiņa, otrdien 13.05 – 14.25, trešdien 13.05 – 14.25 
Pulciņa ietvaros skolēniem tiek piedāvāti dažādi ritma, deju un kustību vingrinājumi, 

pantonīmas etīdes, dažāda satura lomu, ritma un muzikālās rotaļas, vingrinājumi mīmikas 

izteiksmes attīstīšanai, kā arī dziesmu un pasaku inscenējumi.  

Nodarbību saturs ir piemeklēts individuāli, atbilstoši katra skolēna spējām un 

interesēm, skolēniem tiek dota iespēja muzikāli un radoši izpausties ar kustību , dejas un 

mīmikas palīdzību, šādā veidā ceļot viņu pašvērtējumu un gūstot pozitīvu emocionālo 

piedzīvojumu.  



Koris  

Pulciņa vadītājs Andris Norde,  

otrdien 17.00 – 17.40, trešdien 14.50 – 15.30, 16.00 – 16.40, ceturtdien 13.50 – 14.30 
Kora pulciņš izveidots, lai apgūstot vokālās mākslas iemaņas, attīstītu bērnu 

individualitāti un savu spēju apzināšanos, kā arī, lai iepazīstinātu audzēkņus ar mūsu tautas 

kultūras mantojumu.  

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. 
 

Sociālo zinību pulciņš  

Pulciņa vadītāja Ausma Anna Mieze, trešdien 14.50 – 15.30 
Sociālo zinību pulciņā skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt prasmes vienkārša, 

veselīga ēdiena, uzkodu, kokteiļu pagatavošanā, galda kultūras ievērošanā. Skolēni  labi 

justies var tikai tad, ja viņi ir veseli, un viens no veselības saglabāšanas priekšnoteikumiem 

ir veselīgs uzturs. Pulciņā skolēni mācās arī pagatavotās uzkodas pasniegt uz estētiski 

noformēta galda, izvēlēties pareizos traukus to pasniegšanai. Tīra, sakārtota vide mums 

apkārt padara harmoniskākus un mierīgākus mūs pašus.  
 

Sporta  spēles un rotaļas  

Pulciņa vadītājs Jurģis Rinmanis, otrdien 14.50 – 15.30, ceturtdien 14.50 – 15.30 
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. 
 

 


