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Uzdevumu izpilde



1.Patriotisms

2.septembris – zinību diena

11.novembris – Lāčplēša diena. Strēlnieku dziesmas 
(vīru kopa «Vilki» («Latvijas skolas soma»). Svētku 

dievkalpojums baznīcā. Lāpu gājiens.

13.novembris – Valsts svētkiem veltīts koncertuzvedums 
«Uzzīmē man...» 

23.janvāris – patriotu pēcpusdiena



2.Tradīcijas

Zinību diena

Kursu iepazīšanās mači

Skolotāju dienas pasākums

Latvijas valstj nozīmīgas atceres un svētku 
dienas

Ziemassvētku pasākums. Tikšanās ar Tehnikuma 
bijušajiem skolotājiem un darbinekiem 



2.Tradīcijas

Donoru kustības atbalstīšana

Ēnu diena

Vecāku diena

Valentīndiena



2.Tradīcijas

Erudīcijas konkurss 

Nodaļu metodisko nedēļu pasākumi

Labo darbu nedēļa

Apkārtnes sakopšanas talkas

Žetonu vakars un Izlaidums



3. Atbildība
Iekšējās 
kārtības 

noteikumi

Nesekmība, 
kavējumi

Dienesta 
viesnīcas 
noteikumi

Sabiedriskās 
aktivitātes

Sadarbība ar 
Valsts 

institūcijām

Individuāls 
darbs ar 

audzēkņiem

Darbs ar 
vecākiem



4. Motivācija

Iespējas darboties 6 kultūraudzināšanas, 2 
tehniskās jaunrades, 10 sporta pulciņos

Tiek piedāvātas daudzveidīgas prakšu 
iespējas gan Latvijā, gan citās valstīs

Tiek organizētas mācību ekskursijas

Notiek preventīvs darbs atkarību 
mazināšanai

Notiek kursa audzinātāju sadarbība ar 
vecākiem un dienesta viesnīcas personālu



4. Motivācija:  VIA «Sudraba putni» un 
«Bultas»

2.09.Zinību 
diena

10.10.balle 
klubiņā

11.10. 
Skolotāju diena 

25.10. 
izlaidums

13.11. Valsts 
svētku koncerts

18.12., 19.12. 
Zemassvētku 
koncetrs, balle

23.01. Barikāžu 
atceres 

pasākums

13.02. 
Valentīndiena

28.02., 19.06., 
30.06. 

izlaidums 



4. Motivācija:  Deju kolektīvs «Amatnieki»

Zinību diena – skolas karoga ienešana 

Piedalīšanās deju seminārā Rīgā  - Vispārējo  deju svētku repertuāra apguve – 17.-18.septembris 

Valsts svētku koncerts – 13.novembris

Sadancošanas koncerts Rankā – 30.novembris

Ziemassvētku pasākums – 19.decembris

Deju skolotāju kursi 11.-12.janvārī

Deju repertuāra atrādīšana novada virsvadītājam R.Rešetinam

Vecāku dienas koncerts – 7.februāris

Novada skolu deju kolektīvu priekšskate Smiltenes KC – 18.februāris

Koncerts – skate ar novada deju kolektīvu (pieaugušo) piedalīšanos – 1.marts



4. Motivācija:  Jauktais koris

Literāri muzikālais
lasījums «Uzzīmē

man…»

Ziemassvētki
2019 «Pasaka par 

Brīnumiem»

Koncerts
vecākiem

•R.Pauls Tu esi

•M.Brauns Saule, Pērkons, Daugava

•J.Aišpurs Tavs karogs

•J.Strazds Zaļā zeme

•K.Baumanis Dievs, svētī Latviju!

•Latv.t.dz. E.Lindes apd. Es izjāju prūšu zemi

•U.Marhilevičs Tici sev

•A.Mednis Pepijas dziesma

•R.Pauls Aicinājums

•R.Kaupers Par mezglie

•Im.Kalniņš Dziesma par jautājumu

•Fr.Grūbers Klusa nakts, svēta nakts

•R.Pauls Aicinājums

•Z.Liepiņš Novij man, māmuliņa

•Latv.t.dz Ar bāliņu dancot gāju
A.Kontauta apd.

•R.Pauls Dziedāt visai pasaulei



4. Motivācija:  Jauktais koris

Visi jauniešu kora dziedātāji
mērķtiecīgi un ar aizrautību
mācījušies visu 23 dziesmu

repertuāru. 

Koris bija labā līmenī, spējīgs
nodziedāt dziesmas arī bez 
pavadījuma, kas ir Dziesmu
svētku repertuāra augstākā

māksla.



4. Motivācija:  «Dramis»

Skatuves 
runa

Skatuves 
kustība

Improvizācija
Domāšana 

Stāsts

Dramaturģija 
Dzeja

Darbs au 
materiālu

Kompozīciju 
veidošana

Publiskā runa

Pasākumi 
Konkursi 
Skates



4.Motivācija: sporta aktivitātes

Profesionālās izglītības iestāžu 
sacensību kopvērtējumā

Latvijas čempionātos 
prof.izgl.iestāžu sacensībās

Vidzemes reģiona apakšgrupu 
sacensībās

Kokursā «Sportiskākā 
prof.izgl.mācību iestāde Latvijas 

Republikā 2019./2020.m.g. 

Smiltenes tehnikumām 6.vieta (28 
skolu konkurencē)

•Jaunietēm 5.vieta (22 skolu 
konkurencē)

•Jauniešiem 8.vieta (25 skolu 
konkurencē)

•Jaunietēm 3.vieta 
vieglatlētikā un rudens krosā

•Jauniešiem 2.vieta šautriņu 
mešanā mērķī

•Jaunietēm 1.vieta v/b, 2.vieta 
galda tenisā, 3.vieta b/b un 
telpu futbolā

•Jauniešiem 3.vieta v/b un 
dambretē



4.Motivācija: sporta aktivitātes

Starpnovadu skolu v/b sacensības «Piena spēks»: 
1.vieta 

Vidzemes novada skolu kauss telpu futbolā:  
3.vieta

Sportiskākie kursi Smiltenes tehnikumā jauniešiem: 
3.a Transporta kurss, 2.Hidrobūves kurss, 

2.Būvniecības kurss; jaunietēm: 3.a 
Veterinārmedicīnas kurss un 3.Ēdināšanas 

pakalpojumu kurss



4.Motivācija: sporta aktivitātes

Skolā ir notikušas 11 lielas sacensības – pasākumi:

Pirmo kursu vieglatlētikas sacensības 

Rudens sporta diena: ,,Iepazīšanās mači – 2019”

Tehnikuma kausa izcīņas sporta spēlēs : volejbolā, 
tautas bumbā, telpu futbolā, basketbolā 3x3                                                                                  

Rudens  krosa sacensības                                                                                                     

Individuālās sacensības galda tenisā, dambretē un 
šautriņu mešanā mērķī, roku cīņā 



4.Motivācija: sporta aktivitātes

Skolas darbinieki ar labiem panākumiem piedalījās 
Vidzemes reģiona darbinieku sadraudzības skolu sporta 
sacensībās ,, Aizkraukle- 2020’’. Sacensības organizēja 
un ciemiņus uzņēma Aizkraukles PV kolektīvs 
2020.gada janvārī.

Mācību gada laikā paveikts darbs arī materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanā: iegādāts un papildināts 
nepieciešamais sporta inventārs, iegādāti jauni sporta 
trenažieri, kas papildināja to jauniešu skaitu , kas brīvo 
laiku pavada ar aktīvām fiziskām nodarbēm skolas 
trenažieru zālēs. 



4.Motivācija: kartings

Kartinga komandas nākotne un starti saistībā ar
ārkārtas stāvokli valstī šajā sezonā ir uz jautājuma.

Līdz šim brīdim ir saņemta tikai viena ziņa no LMT 
Autosporta Akadēmijas mentora Mārtiņa

Aleksandroviča: «Pašlaik situācija ir sekojoša! Skolu
kausa šogad nebūs, jo AA (Autosporta Akadēmijai) nav
finansējuma, bet skolas var startēt TK (Tautas Klasē) 

pēc saviem ieskatiem». 

Par elektro klases startiem un nākotni AA pašreiz vēl
meklē risinājumus.



4.Motivācija: darbošanās 
jauniešu pašpārvaldē 

Skolotāju dienas sagatavošana un vadīšana (11.10.2019.)

Saliedēšanās vakars dienesta viesnīcā “Vienoti savā dažādībā” 
(16.10.2019.)

Erudīcijas pasākums dienesta viesnīcā “Latvijai 101” 
(14.11.2019.)

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums 
“Ceļā uz nākamo simtgadi”(28.11.2019. – 29.11.2019.)

Konkursa par visskaistāk noformēto klasi, sagaidot 
Ziemassvētkus, organizēšana (2019.g.decembris)

Pasākums dienesta viesnīcā “Izpēti sevi un savas spējas” 
(19.02.2020.)

Jautājums par pīpētavu



4. Motivācija: foto pulciņš

Darbs ar jaunajiem dalībniekiem

Darbs ar pieredzējušiem dalībniekiem

Konsultācijas par foto aparātu izvēli, 
fotografēšanas pamatiem

Darbs attālināti http://fotoshkola.net/



5. Adaptācija

Attiecības 
ar vienau-

džiem

Kursa 
audzi-
nātājs

Dienes
ta 

viesnī-
ca

Peda-
gogu 

sadar-
bība

Brīvais 
laiks

Polici-
ja u.c.

Vecāki

Indivi-
duāla 
pieeja

Audzēknis



5. Adaptācijas rezultāti

86%

2%
12%

Kursa kolektīvā

Iejutušies Nav iejutušies Daļēji iejutušies



5. Adaptācijas rezultāti

84%

13%

3%

Dienesta viesnīcā

Iejutušies Daļēji iejutušies Nevar iejusties



5.Adaptācija. Darbs dienesta viesnīcā

Septembris

Septembris ir audzēkņu adaptēšanās laiks jaunā situācijā, 
jaunos vēl nebijušos apstākļos.  

Adaptācijas dienu mērķis ir iepazīstināt audzēkņus ar dienesta 
viesnīcu, skolotājiem, personālu un pilsētu. 

Katrā stāvā tiek regulāri organizētas sapulces, kur tiek sniegta 
nepieciešamā informācija.

Dienesta viesnīcas padomes audzēkņi un skolotāji iepazīstina 
1.kursu audzēkņus ar dienesta viesnīcas telpām un pilsētu.



5.Adaptācija. Darbs dienesta viesnīcā

 16.10.2019

“Spēļu vakars” – ar mērķi palīdzēt pirmo kursu 
audzēkņiem iejusties dienesta viesnīcas sadzīvē un 
saskarsmē ar audzēkņiem un personālu.

 14.11.2019

“Latvijai 101 “– ar mērķi rosināt jauniešos vēlmi 
interesēties par savas valsts pagātni, pārbaudīt 
zināšanas jautājumos par Latviju.

 19.02.2020

Erudīcijas pasākums“Izpēti sevi un savas spējas” – ar  
mērķi savstarpējo attiecību veicināšana, kolektīva 
saliedēšana, jauniešu veiklības pārbaude.



5.Adaptācija. Darbs dienesta viesnīcā

 Pirmo kursu audzēkņu iepazīstināšana ar dienesta viesnīcas 
iekšējās kārtības noteikumiem. 

 Dienesta viesnīcā dzīvojošo audzēkņu padomes izveidošana.

 Stāvos tiek rīkotas sapulces, kurās tiek pārrunāti aktuālākie 
jautājumi dienesta viesnīcā un stāvā.

 Katru pirmdienu plkst: 21.00 notiek dienesta viesnīcas 
padomes un skolotāju tikšanās. 

 Skolotāji kopā ar audzēkņu padomi regulāri pārbauda 
istabiņu kārtību. Divas reizes mēnesī ģenerālā pārbaude un 
ikdienas pārbaude divas reizes nedēļā. 

 Skolotājiem ir regulāra sadarbība ar direktora vietnieci 
audzināšanas jomā Ingrīdu Paegli. Tiek sniegta rakstiska 
informācija par audzēkņu pārkāpumiem. 



5.Adaptācija. Psihologa darbs

Darbs ar audzēkņiem

 Mācību grūtības:

saistībā ar mācību motivāciju (12 konsultācijas)

saistībā ar uzvedības problēmām (8 konsultācijas)

 Savstarpējo attiecību veidošanas problēmas:

(tajā skaitā konfliktsituācijas)

attiecībās ar vienaudžiem (11 konsultācijas)

attiecībās starp audzēkņiem un vecākiem (3 konsultācijas)

 Emocionāla rakstura grūtības:

trauksme, bailes, suicidāla rakstura domas, depresīva rakstura 
domas, nomāktība, autoagresija utt. (6 konsultācijas)

o Izglītojoša rakstura konsultācijas (12 konsultācijas)

Darbs ar vcākiem

Audzēkņa emocionāla rakstura problēmas (12 konsultācijas)



Latvijas Skolas soma

”Atklāj ģitāru” ar Jāni Bērziņu (24.10.2019.)

Cēsu Mazā teātra izrāde “Dullais”(07.11.2019.)

Vīru kopas “Vilki”koncerts (11.11.2019.)

Izrāde “Piramīda”(28.11.2019.)

Filma “Oļegs” un tikšanās ar Valts policijas 
pārstāvēm (05.12.2019.)

Izrāde “Gleznas ārpus rāmjiem”(27.02.2020.)

Aktivitāte “Nofilmē savu filmu”(02.03.2020.)



Kursa audzinātāju atziņas

 Saviļņojoši, emocionāli pasākumi (Lāpu gājiens, 
Valsts svētku koncerts, Barikāžu atceres 
pasākums)

 Iepazīšanās mači kā vienmēr – ļoti interesanti

 Izdevies Skolotāju dienas pasākums

 Izdevies erudīcijas konkurss

 Patika «dzeja uz asfalta»

 Ļoti skaisti izdekorēta zāle, sagaidot Valsts 
svētkus un Ziemassvētkus

 Labie darbi 

 Uzrunāja Latvijas skolas somas pasākumi

 Rūpīga gatavošanās Vecāku dienai



Secinājumi par attālināto mācīšanos

 Audzēkņiem nepieciešams skolotāja, 
audzinātāja atbalsts, uzmundrinājums, 
iedrošinājums

 Lielākā daļa audzēkņu nespēj saplānot laiku, 
kavē darbu iesūtīšanas termiņus, tehniskas 
problēmas

 Vairāki audzēkņi paralēli mācībām strādāja

 Attālinātā mācīšanās apgrūtina audzēkņu 
kvalitatīvu sagatavošanu eksāmeniem

 Audzēkņiem ļoti pietrūkst socializēšanās

 Skolotājiem liels darba apjoms gan veidojot 
materiālus e-vidē, gan sniedzot atgriezenisko 
saiti audzēkņiem



Cienījamie kolēģi!
Paldies par sadarbību šajā 

mācību gadā!


