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PAR PULCIŅIEM IKŠĶILES VIDUSSKOLĀ, 2014.gads, marts 

 

Vecāku ierosinājumi  Skolas komentāri Iespējamie risinājumi 

Balles deju nodarbības 

sākumskolas skolēniem;  

Diemžēl ir grūti atrast 

attiecīgas kvalifikācijas 

speciālistu, kas būtu ar mieru 

strādāt un vadīt šādu pulciņu. 

Taču, piemēram, mazajām 

klasēm šogad ir pieejam 

ritmika, kur var apgūt dažādu 

deju pamata soļus. 

Pamatsoļus lielie var apgūt 

mākslinieciskās pašdarbības 

ietvaros.  

Ja kādam no vecākiem ir 

atbilstoša izglītība, ir iespēja 

tarificēties domē Interešu 

izglītības kvalifikācijas 

komisijā (kontaktpers. Dace 

Kļaviņa un Māra Niedra) un 

nākt uz skolu vadīt pulciņus.  

Deju kolektīvs 5.-6. klašu 

grupām 

Tā kā Ikšķilē ir vienotās 

kultūrpolitika, tas, kas nav 

pieejams skolā, ir pieejams 

piemēram kultūras namā. Ir 

pasniedzēja Gundega, kas 

ņem bērnus 3.-6. klašu 

vecumā.  

 

„Lego,, fanu un modelēšanas 

nodarbības; automodelisms 

vai aviomodelisms, 

elektronika 

Tā kā nepieciešami lieli 

ieguldījumi, tas pagaidām 

skolā nav pieejams. Diemžēl 

nav arī speciālistu. 

Ir iespēja arī vecākiem rakstīt 

projektus un šādus pulciņus 

organizēt par Eiropas fondu 

naudu (piemērs Salaspils 

skolā Lego pulciņš) 

Izveidot eksakto zinātņu 

pulciņu visām klasēm 

Skat. komentārus zemāk pie 

dabaszin. pulc.  

Pulciņā jābūt vismaz 12 

bērniem, ja sāk iet pulciņā no 

septembra, tas jāturpina līdz 

maijam. Vecākiem sapulcēs 

maijā jāizdiskutē, jāraksta 

iesniegums un ja būs 

nepieciešamais bērnu skaits, 

tad pulciņš var tikt 

organizēts. 

Izveidot / stiprināt debašu 

pulciņu 

Skolā debašu pulciņš ir, to 

vada J.Strods, pasniedzot 

K.Popera formāta debates. 

Tiek apgūta publiskā runa, 

debašu pamatprincipi. 

Debašu kluba apmeklētība ir 

zema, jo tas nav plaši 

popularizēts. Pašreizējais 

pasniedzējs skolu nākošgad 

pamet, tāpēc kluba pēctecība 

nav nodrošināta.  

Popularizēt to skolēnu vidū, 

sadarboties ar esošo 

pasniedzēju nākamgad, vai 

varbūt arī kāds no vecākiem, 

kam ir attiecīga kvalifikācija, 

varētu iesaistīties. 

Gribētos lielāku piedāvājums 

attiecībā uz ārpusklases 

nodarbībām, kas saistības ar 

fiziskām aktivitātēm  - gan 

iespēja spēlēt sporta spēles, 

florbols, orientēšanās. 

 

1.-3. klasēm sporta spēles un 

tajā skaitā florbols jau notiek 

pie skolotājas Baltrunas. 

Orientēšanās nodarbības jau 

notiek (6.-7. klasēm, ja būs 

interese, var arī mazākiem).  

Diemžēl skolā ir laika un 

sporta telpu ierobežojumi, un 

Skolas padome var lūgt 

efektīvāk saplānot stundas, 

lai fizkultūras nodarbības tiek 

saplānotas pirmajās stundās 

un sporta zāles tiktu 

atbrīvotas ātrāk.  
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esošie pulciņi notiek iespējas 

robežās. 

Tiks veikta aptauja skolēnu 

vidū par vēlamajiem sporta 

pulciņiem, jo realitātē bērnu 

un vecāku vēlmes nesakrīt. 

Pulciņš, kas bērniem liktu 

darboties sociālās atbildības 

jomā 

Ikšķiles vidusskola ir 

„draudzīgā skola” , 

piedaloties dažādos 

labdarības pasākumos, brauc 

uz pansionātiem utml., līdz ar 

to bērniem ir visas iespējas 

iesaistīties. Skolā ir arī 

jaunsargu pulciņš. 

 

Baleta pulciņš Diemžēl pārāk sarežģīti to 

būtu organizēt skolā, kā arī 

pārāk lieli finansiāli 

ieguldījumi vajadzīgi, lai to 

organizētu skolā.   

 

Zirgu sports Diemžēl pārāk sarežģīti to 

būtu organizēt skolā, kā arī 

pārāk lieli finansiāli 

ieguldījumi vajadzīgi, lai to 

organizētu skolā.   

Ikšķilē un tās apkaimē ir 

vairākas vietas, kur tiek 

piedāvāts bērniem, apgūt šo 

sportu. 

Keramika un filcēšana Patlaban ir pieejams 

rokdarbnieku pulciņš skolā, 

diemžēl jārēķinās ar to ka 

kaut kādi materiāli bērniem 

jāsagādā pašiem, jo bērni 

savus darbus grib paturēt.  

Mākslas skolā ir pieejamas 

gan profesionālās, gan 

interešu izglītības grupas, 

tāpat keramikas un filcēšanas 

grupas ir pieejamas Rasas 

krāsās. 

Dabas vai vides pētniecības, 

ķīmijas pulciņš 

Dabaszinību skolotāja 

komentē, ka no skolēnu 

puses nav atsaucības, jau 

fakultatīvās nodarbības tiek 

vāji apmeklētas, ieinteresētie 

bērni jau ir aizņemti mūzikas 

skolā utml. un pārāk 

noguruši, lai nāktu vēlu uz 

šādiem pulciņiem.  

Bioloģijas un ķīmijas 

skolotājas nākošgad 

organizēs pulciņus mazajās 

klasēs. Pašvaldība atbalstīs 

materiāli tehniskās bāzes 

izveidi.  

Informēšana par vecāku 

profesijām 

Patreiz projektu nedēļu 

ietvaros tiek šādas tikšanās 

organizētas. 

Vecāki paši tiek aicināti nākt 

uz skolu un piedalīties. 

Svešvalodu pulciņi Pašreiz ir pieejamas 

fakultatīvās nodarbības. Var 

apgūt arī itāļu valodu. 

Skola orientējas uz 

svešvalodu apguvi ļoti 

intensīvi arī nākošajos gados. 

 


