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Šajā mācību gadā Misas skola ieplānojusi aktīvāku skolēnu vecāku iesaisti skolas darba 

plānošanā, norisēs un darba izvērtēšanā. Kā  svarīgu uzskatām jūsu informētību, jo ne 

vienmēr iespējams būt klāt visās skolas aktivitātēs un īpaši  šobrīd.  Kā uzdevumu esam 

izvirzījuši sagatavot informatīvu pārskatu par ikmēneša skolas darba norisēm, kā arī 

divas reizes gadā rīkot aptaujas par dažādām skolas darbības jomām. Mums svarīgs 

ikviens jūsu viedoklis!  Nosauksim šo pārskatu par VĒSTĪM VECĀKIEM par 2020. gada 

SEPTEMBRA mēnesi! 

Notikuši kultūrizglītojoši pasākumi skolā un ārpus tās: 

Pēc 1. septembra nedaudz papildinājies bērnu skaits – šobrīd pamatskolas programmu apgūst 97 

bērni, ar kuriem strādā 24 pedagogi. Lai nodrošinātu papildus  atbalstu bērniem, kuriem mācīšanās 

traucējumi, esam iesaistījušies 2 Eiropas Savienības finansētos projektos-“Atbalsts  priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas mazināšanai” (PUMPURS) un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, kuru ietvaros varam bērniem nodrošināt papildus individuālu, motivējošu un profesionālu 

atbalstu, lai palīdzētu pārvarēt mācību grūtības. Šobrīd tiek nodrošināts individuāls atbalsts ārpus 

mācību stundām (17 bērniem) un mācību stundās ar pedagogu palīgu piesaisti. 

Atbilstoši prasībām esam izstrādājuši un saskaņojuši ar pašvaldību iekšējo kārtību, lai mazinātu riskus 

inficēties ar COVID 19. 

-Esam akcentējuši dzejas 

dienu nozīmīgumu apcerot 

tēmu “KLUSUMS”. Tā 

ietvaros literatūras stundās 

esam sacerējuši akrostihus, 

radījuši  no ziediem veidotu 

kopdarbu šīs tēmas 

akcentēšanai, esam 

atsaukušies Vecumnieku 

novada Jaunatnes lietu 

speciālistes aicinājumam 

radīt savu dzeju un dalīties 

ar to. 4 bērni saņēma 

pārsteigumu balvas. 

- 2 skolēnu grupas 

apmeklējušas koncertlekciju 

cikla ”Mūzika Tev” 

izglītojošos pasākumus Rīgā 

un Dzintaru koncertzālē. 

- Nosvinēta Miķeļdiena ar 

veselībai un zāļu tējām 

noderīgu slotiņu izstādi un 

izzinošu tikšanos ar senču 

pirts rituālu zinātāju, 

latviskuma un dzīvesziņas 

pētnieci, pirtsskolas vadītāju 

Aelitu Vildi Batņu. Bija 

unikāla  iespēja saņemt  

pērienu ar slotiņām stresa 

mazināšanai. 

-Baltu literatūras nedēļas 

ietvaros (piedalāmies 3. 

gadu) 5. klases skolēni kopā 

ar literatūras skolotāju 

Sarmīti skolas bibliotēkā 

izzināja Lietuvas vēsturi, 

ģeogrāfiju un literatūru. 

Lasītās pasakas iedvesmoti 

krāsoja mandalas, kuras 

izstādītas skolas bibliotēkā. 



 

Aktīvi norisinās sporta dzīve, aizvadīta Olimpiskā diena ar kopīgiem rīta vingrojumiem un 

rogaininga sacensībām pa tuvāko apkārtni. Skolēni piedalījušies Vecumnieku novada sporta 

aktivitātēs- sacensības vieglatlētikā, futbolā. Aktīvam darbam mobilizējušies sporta tūrisma 

pulciņa dalībnieki piedaloties regulāros orientēšanās treniņos un sacensībās: Baldonē, Ogres 

Zilajos kalnos, Vecumniekos Vislatvijas orientēšanās naktī un ikgadējās Vislatvijas orientēšanās 

sacensībās Baložos. 

Darbu uzsācis Vides pulciņš, kurš organizē EKOSKOLAS plānotos pasākumus. Veicot skolēnu 

aptauju, nonācām pie gada tēmas- SKOLAS VIDE. Gan mācību procesā, gan ar citām aktivitātēm 

aktualizēsim vides nozīmi mūsu ikdienā. Bijām to 52 Latvijas skolu vidū, kuras saņēma 

EKOSKOLAS sertifikātu, kurš tiek piešķirts katru gadu, balstoties uz veiktajiem darbiem un 

atskaitēm par tiem ŠOBRĪD bērni aicināti iekļauties ozolzīļu vākšanas akcijā līdz 11. oktobrim. 

Zīles tiks nogādātas Rīgas Zoodārza iemītniekiem. Ja būsim aktīvi, varbūt izdosies nopelnīt 

bezmaksas ciemošanos Zoodārzā. 

Atbalstījām Vispasaules talkas dienu. Sadarbībā ar z/s “Bogdani” saimniekiem, palīdzējām 

iekārtot atpūtas vietu Māliņkalnā, kur savā īpašumā laipni gaidīs visus atpūtniekus no Misas un 

atvēlēs vietu sporta tūrisma aktivitātēm. 

Aktīvu darbu uzsākuši interešu izglītības pulciņi- tautas deju kolektīvi, koris, ansambļi, sporta 

treniņu grupas, teātra  pulciņš, vides pulciņš, sporta tūrisma entuziasti. Mazajā skoliņā 

piedāvājam  iespēju bērniem apgūt angļu valodas un datorikas prasmes, piedalīties sporta 

treniņos, dejot un muzicēt.  

Lai domātu par drošu vidi, esam veikuši skolas ēku tehnisko apsekošanu, lai pārliecinātos par 

ēku mehānisko stiprību, lietošanas drošību un ugunsdrošības risinājumu atbilstību. 

Domājam par publicitāti, cenšamies dalīties ar jums un sabiedrību skolas mājas lapā un 

FACEBOOK kontā par to, kas  skolā notiek . Jau nobeiguma fāzē ir jauna skolas mājas lapas 

izstrāde, kura solās būt mūsdienīga un funkcionāla. 

Atcerēsimies kopā, ka skola nav tikai vieta, kur notiek mācību stundas, bet vieta, kur notiek 

personības veidošanās. Mēs katrs un visi kopā ar savu devumu piedalāmies šajos procesos un 

esam atbildīgi . Paldies jums, vecākiem, un visiem pedagogiem, kuri  bērnu ikdienu ir 

palīdzējuši iekrāsot  skaistos rudenīgos toņos un devuši iedvesmu savai izaugsmei! 

Direktore Anna Balgalve 


