
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabā lēnām ienācis rudens - ar dzērvju atvadu 

sveicieniem vasarai, ar krāsām, ar miglas rītiem, 

vēja pūsmām un nebeidzami skaistiem krāsu 

toņiem. Īsts mākslinieks, kas lēni mūs pieradina 

pie krāsu pārejām  no zaļās, sarkanās,  

dzeltenās, līdz pat baltajai un lēni mūs sagatavo 

ziemai. Katrs šo laiku izjūtam savādāk - cits 

skumstam par aizgājušo vasaru, cits priecājamies 

par krāsām, kāds nevar sagaidīt ziemas baltumu!  

Lai kā, centīsimies ieraudzīt un pieņemt  katrs 

savu rudeni - savā ģimenē, savā ciematā, savos 

bērnos, sevī. 

Tāpat kā gadalaiku maiņas, arī Laiks ir nepielūdzams. Jau aizritējis 

otrais skolas mācību mēnesis, kurš ir bijis ļoti steidzīgs, licis mums mainīt 

savus ierastos ritmus, mainīties pašiem, pieņemot pārmaiņas, un 

skolēniem baudīt rudens brīvdienas. Laiks pieprasīja veikt  izmaiņas 

skolas mēneša  darba plānā, atliekot vairākus izbraukuma pasākumus, 

tikšanās, sacensības ārpus skolas, lai mazinātu riskus saslimšanai ar 

Covid-19 vīrusu. Šobrīd 7.-9. klašu skolēni mācās attālinātā režīmā, 

izmantojot vairākas tiešsaistes platformas, daži skolēni individuāli ierodas 

skolā pēc noteikta mācību stundu saraksta un mācās skolotāja vadībā. 

Katra skolas diena nes pārmaiņas, kas saistītas ar higiēnisko normu un 

distancēšanās pasākumu ievērošanu, saistībā ar epidemioloģiskās drošības 

pasākumu ievērošanu Covid 19 infekcijas ierobežošanai. Veicam izmaiņas 

skolas iekšējā kārtībā pēc savas iniciatīvas un Vecumnieku novada domes 

rīkojumiem. Šobrīd esam noteikuši mācības organizēt pēc klašu principa, 

izņemot sportu, mūziku un mājturību un tehnoloģijas; ierobežojuši skolēnu 

uzturēšanās telpu gaiteņos un pārvietošanos uz sporta stundām, izmainījuši 

pārģērbšanās kārtību. Mērķis - pēc iespējas mazināt saskarsmi ar citām klasēm. 

Pēdējais novada domes rīkojums ir par apmeklētāju apkalpošanu ( jālieto mutes 

un deguna aizsargmaskas vai sejas aizsargstikli). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informējam atkārtoti, ka ierodoties skolā gan vecākiem, gan 

nepiederošām personām jālieto sejas aizsargmaskas.  

Vecumnieku novada Domes lēmums - par izglītojamo 

ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā 

nosaka, ka  no šā gada 26. oktobra piešķirs pārtikas produktu 

talonus par 1,50 EUR mācību dienā skolēniem, kuri deklarēti 

Vecumnieku novadā. Pārtikas produktu talonu saņemšanas un 

atprečošanas kārtību  nosaka Vecumnieku novada domes 

izpilddirektore. 

Mēnesis sākās ar skolēnu 

pārsteigumiem skolotājiem, jo 

oktobra pirmā svētdiena ir 

profesionālie svētki 

skolotājiem. Nedēļas garumā 

Skolēnu dome un 9. klases 

skolēni piedāvāja mazus 

pārsteigumus- mācību stundas 

skolotājiem ar sadarbības 

iespējām, tapa skolotāju 

fotogalerija  jauno 

mākslinieku izpildījumā, bija 

iespēja skolēniem atpazīt 

savus skolotājus  bērnības foto 

uzņēmumos un iepriecināt 

ikvienu ar pašu sarūpētām 

rudens veltēm no saviem 

dārziem. Paldies vecākiem, 

kuri dalījās ar dārza veltēm 

un pārsteidza skolotājus, kā 

arī  skolēnu domei par 

skaistajiem dāvanu 

iesaiņojumiem. 



Skolēnu rudens brīvdienas pedagogiem bija mācīšanās un plānošanas laiks, 

jo pēc brīvdienām bija jāuzsāk attālināts mācību process 7.-9. klasēs. Ar 

pavasara pieredzi un rudens apņēmību plānojām mācību norisi pēc mazliet 

izmainīta stundu saraksta, nosakot, kuri mācību priekšmeti tiks mācīti 

tiešsaistē, kuriem jāveic darba uzdevumi konkrētā laika periodā un jāiesūta 

pedagogiem izpildītie darbi.  Visi pedagogi piedalījās 2 tiešsaistes semināros 

par platformas Microsoft OFFICE 365 TEAM izmantošanu mācību procesa 

nodrošināšanai. Vairāki pedagogi  jau pirms tam bija devušies padziļinātos 

kursos par attālināta mācību procesa vadīšanu un digitālo mācību materiālu 

veidošanu. Ikdienas procesā visi mācāmies, palīdzam viens otram, lai varētu 

notikt kvalitatīvs zināšanu nodošanas un bērnu iesaistes process. Nedēļas 

noslēgumā teicām PALDIES komandas spēlētājiem, kuri uztver sevi kā vienu 

no komandas, piedalās kopīgā darbā, palīdz, iedvesmo, apzinās savu 

atbildību un rūpējas par iestādes kopīgo mērķu sasniegšanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēneša sākumā ( 02.-03.10.) 

sporta tūrisma pulciņa 

dalībnieki devās divu dienu 

rudenīgā  piedzīvojumā dabā, 

sasniedzot Ķīšu kalnu, lai 

smeltos mieru un svaigu gaisu 

tepat dabā un būtu veseli! 

Labo darbu nedēļā (05.- 09. 

10.) katra klase atrada vietiņu, 

kur pielikt savu palīdzīgo roku-

grāba lapas skolas apkārtnē, 

lasīja kastaņus, ozolzīles. 

 

No 12. Līdz 16. oktobrim vecākiem 

(pēc iepriekšējas saziņas un 

pieraksta)  devām iespēju tikties ar 

savu bērnu skolotājiem, lai 

sarunātos par savu bērnu ikdienu 

skolā.  Iespēju izmantoja 4 vecāki. 

Skolēnu brīvdienas bija arī pedagogu metodiskā 

bagātināšanās, vienota ceļa uz jaunā pamatizglītības 

standarta ieviešanu redzējums, sarunas par skolēnu vērtēšanu 

un mācību satura integrēšanu dažādos mācību priekšmetos. 

Runājām par iestrādēm un skolotāju savstarpējo sadarbību. No 

jauna atklājām  pavisam vienkāršu lietu, ka, jo vairāk 

darām, jo vairāk varam izdarīt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktobra pēdējā nedēļa - Karjeras nedēļa, kura šajā gadā bija jāorganizē 

citādāk - tās ietvaros katram skolēnam bija jāveido kolāža “Mana 

sapņu profesija” un jāprezentē klases biedriem. Ar interesi skolēni 

stāstīja par savām nākotnes iecerēm, klases biedri uzdeva sev 

interesējošus jautājumus par viņa izvēli. Skolēni neliedza savus darbus 

arī citu skolasbiedru apskatei. 

Literatūras stundās raisījās sarunas par 

Dainu tēvu, oktobra mēneša jubilāru 

Krišjāni Baronu.  

Skolēni klasēs gatavoja tautasdziesmu vācelītes, 

skandēja tautasdziesmas. 

Nedēļas noslēgumā 2. klases skolēniem 

skolas bibliotēkā notika literārā stunda 

sarunās par tautasdziesmām, tajās sacīto 

un tautasdziesmu lomu latvieša dzīvē.  

 

Ir aizritējusi pirmā mācību nedēļa pēc brīvdienām un pirmā 

attālinātā režīmā 7.-9. Klasēm. Jāsaka paldies mācību 

pārzinei par operatīvu darbu attālinātā mācību procesa 

plānošanā un visiem pedagogiem par atbildīgu darbu.  

Papildus pūles prasa tas, ka  ne visi skolēni ir atbildīgi un iesaistās 

mācību procesā. Tiek telefoniski informēti vecāki, klašu audzinātāji 

sazinās ar pašiem bērniem, lai noskaidrotu apstākļus, kāpēc nav 

pieslēgušies  stundai.  

Problēmu risināšanā iesaistām arī sociālo pedagogu. 

Atkārtoti iezīmējas  kopīgs skolas un ģimenes darbs- strādāt 

pie skolēnu  pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveides un 

atbildības uzņemšanās  par sev uzticētajiem pienākumiem.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prieks par tiem uzņēmumiem un tajos strādājošajiem  mūsu 

absolventiem, kuri var un grib dalīties ar to, kas var būt 

noderīgs mums  skolai ,un ne visi grib , lai par to runātu skaļi.  

Sakām viņiem  paldies un esam pārliecināti, ka daloties tajā, 

kas ir vairāk kā citiem, varam paši kļūt spēcīgāki un 

pārticīgāki, ja ne ar mantu, tad ar prieku! 

 

Joprojām veidojam savu 

jauno skolas mājas 

lapu, ceram, ka tajā jau 

varēsim lasīt valsts 

svētku apsveikumu.  

 

Esam ceļā pie savas 

skolas jaunā  logo, 

konkurss uz to 

noslēgsies 13. 

novembrī. Laipni 

aicināti arī vecāki 

kopā ar savu bērnu 

iesaistīties šajā 

konkursā. 

 

Skaistu Ieceru Latvijas 

dzimšanas dienas 

mēnesim  ir daudz, 

ceram, ka varēsim tās 

īstenot. 

 

Mīlēsim un baudīsim rudeni!  Ja tas neiepatīkas, tad atceramies, ka tas nav 

mūžīgs. Drīz sekos baltā ziema, siltais pavasaris un nākamā zaļā vasara!  

Lai visiem kopā izdodas padarīt daudz mazas vienkārša lietas un gūt prieku 

no tā, ko darām! 

 

Veselīgu, dzīvespriecīgu , gandarītu novembra 

mēnesi kopā ar saviem bērniem!   
 


