
"Cieto riekstu" darbnīca  
Nodarbību saturs Nodarbības ar spēļu elementiem matemātisko spēju attīstībai, 

algoritmiskās un  loģiskās domāšanas attīstībai skolēniem, kuriem ir 

dotības matemātikā. 

Sasniedzamie rezultāti Pilnveidojusies skolēnu algoritmiskā un loģiskā domāšana, spēja 

risināt kompleksas problēmas, izmantojot matemātikas 

pamatzināšanas. 

Mērķauditorija 1.-3.klašu skolēni (3 grupas) 

16 skolēni katrā grupā (paralēlē) 

Laiks 1 nodarbība nedēļā katrai grupai 

Komplektācija Matemātikas skolotāju ierosinājums, saskaņojums ar skolēniem un 

vecākiem 

Pedagogs Zanda Baiža 

 

 

Debates angliski  
Nodarbību saturs Debašu metode 

Sasniedzamie rezultāti Veicināta izglītojamo kritiskā domāšana un spriestspēja, nostiprinot 
angļu valodas zināšanas un pašizpausmi, kā arī pilsonisko atbildību 

un spēju argumentēti aizstāvēt savu viedokli 

Mērķauditorija 8.-10.klases skolēni 

20 skolēni grupā 

Laiks 1 nodarbība (80 min) nedēļā  

Komplektācija Skolēni piesakās  

Pedagogs Ruchi Sakhuja 

 

Informācijpratība  
Nodarbību saturs Informācijpratības veicināšana, strādājot ar "Letoniku", uzziņu un 

enciklopēdisko literatūru, bibliotēku katalogiem mācību stundās. 

Nodarbība integrēta dažādos mācību priekšmetos saskaņā ar iepriekš 

izstrādātu plānojumu.  Papildus: Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

apmeklējumi. 

Sasniedzamie rezultāti Pilnveidojusies skolēnu informācijpratība, lietojot dažādus 

informācijas avotus un kritiski izvērtējot informācijas drošības 

aspektus. 

Mērķauditorija 4.-9.klases skolēni 

Katra klase atsevišķi 

Laiks 1 nodarbība mēnesī katrai klasei 

Komplektācija Aizvietojamās stundās u.c. 

Pedagogs Ingrīda Saulgoze 

 

Matemātikas darbnīca  
Nodarbību saturs Atraktīvu spēļu veidā nostiprinātas pamatprasmes skolēniem, kuriem 

grūtības sagādā matemātikas apguve sākumskolā: iesaistītas 

daudzveidīgi izziņas aspekti un formas. 

Sasniedzamie rezultāti Pilnveidojusies skolēnu matemātiskā kompetence, iesaistot radošu 
izziņas darbību. 

Mērķauditorija 1.-3.klašu skolēni (3 grupas) 

16 skolēni katrā grupā (paralēlē) 

Laiks 1 nodarbība nedēļā katrai klasei 

Komplektācija Matemātikas skolotāju ierosinājums, saskaņojums ar skolēniem un 

vecākiem 

Pedagogs Gunita Keiša 

 



Alternatīvo mācību centrs 
Nodarbību saturs Daudzfunkcionāls nodarbību cikls bērniem ar mācību grūtībām,  kur 

mazās grupās apgūt vai uzlabot savas prasmes ar alternatīvām mācību 

metodēm un spēļu elementiem (t.sk. Montessori zona, u.c. interaktīvi 

vides elementi). 

Sasniedzamie rezultāti Mierīgi, aktīvi, intensīvi un neatlaidīgi darbojoties apgūtas 

pamatprasmes un pilnveidojušās kompetences. 

Mērķauditorija 1.-3.klašu skolēni (3 grupas) 

5-10 skolēni katrā grupā (paralēlē) 

Laiks 1 nodarbība nedēļā katrai grupai 

Komplektācija Skolotāju ierosinājums, saskaņojums ar skolēniem un vecākiem 

Pedagogs Ilze Būrmane 

 

Tehnoloģijas un dizains 
Nodarbību saturs Dizaina domāšanas problēmrisinājuma pieeja (Design thinking 

problem solving). 

Sasniedzamie rezultāti Skolēniem attīstījušās prasmes risināt problēmas, savstarpēji 

sadarbojoties, veidojot  produktus, izmēģinot prototipus izmantojot 
dizaina domāšanas problēmrisinājuma pieeju un 3D printēšanas 

iespējas. 

Mērķauditorija 2.-8.klašu skolēni (7 grupas) 

16 skolēni katrā grupā (paralēlē) 

Laiks 1 nodarbība (80 min) nedēļā katrai grupai 

Komplektācija Skolēni vai vecāki piesakās, notiek atlase 

Pedagogi Raivis Spručs un Annele Slišāne 

 

Eksperimenti ķīmijā 
Nodarbību saturs Praktiski eksperimenti ar neorganiskām vielām. 

Sasniedzamie rezultāti Iegūtas prasmes pielietot praktiski teorētiskās zināšanas: 

eksperimenti saskaņā ar izglītojamo pašu veidotiem eksperimentu 

plāniem. 

Mērķauditorija 8.-9.klašu skolēni, 2 grupas 

16 skolēni katrā grupā (paralēlē) 

Laiks 1 nodarbība nedēļā katrai grupai 

Komplektācija Skolēni piesakās, notiek atlase 

Pedagogs Elmārs Mežapuķe 

 

Tekstu darbnīca 
Nodarbību saturs Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām, lai 

pilnveidotu skolēnu tekstuālās informācijas izpratni, kas ierobežo 

potenciālu sasniegt augstus rezultātus STEM jomā 

Sasniedzamie rezultāti Pilnveidojusies skolēnu prasme orientēties tekstuālā informācijā, lai 

risinātu matemātiskas problēmas. 

Mērķauditorija 4.-6.klašu skolēni, 3 grupas 

5-10 skolēni katrā grupā (paralēlē) 

Laiks 1 nodarbība nedēļā katrai grupai 

Komplektācija Skolotāju ierosinājums, saskaņojums ar skolēniem un vecākiem 

Pedagogs Sandra Slavinska 

 

Folkloras grupa 
Nodarbību saturs Nodarbības mūzikas un latviešu tautas kultūras tradīciju apguvei, 

integrējot dziedāšanu, instrumentu spēles apguvi (blokflauta, 

ksilofons, perkusijas), deju un valodas kompetences pilnveidi. 



Sasniedzamie rezultāti Veicināta mūzikas elementu integrēta apguve praktiskā darbībā. 

Mērķauditorija 1.klašu skolēni, 2 grupas 

15 skolēni katrā grupā 

Laiks 1 nodarbība nedēļā katrai grupai 

Komplektācija Vecāki piesakās, notiek atlase 

Pedagogs Laura Struķe 

 

Improvizācijas teātris (angliski) 
Nodarbību saturs Drāmas metode integrēta svešvalodas pilnveidē. 

Sasniedzamie rezultāti Veicināta izglītojamo spēja radošai darbībai angļu valodā, nostiprinot 

svešvalodas zināšanas un pašizpausmi, iekļaujot lomu spēles un 

improvizāciju. 

Mērķauditorija 7.-9..klašu skolēni 

20 skolēni  

Laiks 1 nodarbība nedēļā katrai grupai 

Komplektācija Skolēni piesakās 

Pedagogi ??? 

 

Teātris angliski 
Nodarbību saturs Drāmas metode integrēta svešvalodas pilnveidē. 

Sasniedzamie rezultāti Veicināta izglītojamo spēja radošai darbībai angļu valodā, nostiprinot 

svešvalodas zināšanas un pašizpausmi, iekļaujot lomu spēles un 

improvizāciju. 

Mērķauditorija 3.-4..klašu skolēni 

20 skolēni  

Laiks 1 nodarbība nedēļā katrai grupai 

Komplektācija Skolēni piesakās 

Pedagogi Jolanta Ezera 

 

Nodarbību cikls "Domātprieks" (filozofiskā izglītība bērniem) 
Nodarbību saturs Nodarbības un mācību vizītes: domāt ārpus rāmjiem, domāt radoši, 

domāt, ja nav vienas pareizās atbildes (izmantota Philosophy for 

Children metodika). 

Sasniedzamie rezultāti Pilnveidojusies radošā un kritiskā domāšana. Darbs ar individuāliem 

skolēnu viedokļiem, izmantojot dažādas domāšanas tehnikas. 

Mērķauditorija 1.-3..klašu skolēni, mainīgs sastāvs  

20 skolēni  

Laiks 1 nodarbība nedēļā  

Komplektācija Skolēni/vecāki piesakās 

Pedagogi Una Leināte 

 

Pārgājiens - pētījums 
Nodarbību saturs Skolēnu ekspedīcija - pētījums: no Lielupes ietekas Baltijas jūrā līdz 

Daugavas molam (apm. 15 km pārgājiens un pētījums 500 m garā 

joslā). 

Sasniedzamie rezultāti Skolēni iepazīst Baltijas jūras piekrasti - noskaidro, kādus augus var 

atrast piekrastē un ūdenī, kāds ir vides piesārņojuma līmenis un kāda 

veida piesārņojums dominē, izvērtē cilvēka ietekme uz piejūras 

teritoriju, ietekme uz tūrismu u.c. Skolēni izmanto savas zināšanas 

reālās situācijās. 

Mērķauditorija 9.klašu skolēni (3 klases) 

Katra klase atsevišķi 

Laiks 1 diena pavasarī 



Komplektācija Mācību procesa sastāvdaļa, piedalās visi 

Pedagogi Indra Jēkabsone un 9.klašu audzinātāji 

 

Nodarbību cikls "Veselīgs dzīvesveids" 
Nodarbību saturs Radošās darbnīcas veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Sasniedzamie rezultāti Skolēniem veicināta  izpratne un patiesa interese par to, kā savu 

ikdienu padarīt veselīgāku (veselīgs=garšīgs). 

Mērķauditorija 3 klašu grupas (izvēles kārtībā) 1.-6.klases 

1-2 klašu grupas 

Laiks 4-5 reizes mācību gadā 

Komplektācija Mācību procesa sastāvdaļa, piedalās visi 

Pedagogi Joanna Buboviča + ??? 

 

Ja saņemsim atsevišķu atbalstu 

Datorspēļu veidošana 
Nodarbību saturs Nodarbību cikls programmēšanas apguvei 

Sasniedzamie rezultāti Veicināta skolēnu interese par matemātikas un IT jautājumiem nevis 

tikai kā lietotājiem, bet gan kā izstrādātājiem. 

Mērķauditorija 7.-9.klašu skolēni 

16 skolēni 

Laiks 20 nodarbības (40 stundas) mācību gada ietvaros 

Komplektācija Skolēni piesakās, notiek atlase 

Pakalpojuma sniedzējs Learn IT 

 

Robotika 
Nodarbību saturs Mājturības un tehnoloģiju, dabas zinību un informātikas (datorikas) 

mācību stundās apgūtās mācību vielas teorētisko zināšanu praktisks 

pielietojums. 

Sasniedzamie rezultāti Apgūti mehānikas un eletronikas, kā arī programmēšanas un 

algoritmizācijas pamati. 

Mērķauditorija 5.-6.klašu skolēni 

14 skolēni 

Laiks 1 (90min) nodarbība nedēļā 

Komplektācija Skolēni piesakās, notiek atlase 

Pakalpojuma sniedzējs Alfarobot Lego robottehnikas skola 

 


