
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 

programmas 2022.-2024. gadam ietvaros īstenoto konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu 

pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” Alūksnes 

novada vidusskolā tika realizēts projekts “neESI  neAKTĪVS”, Nr. VP2022/3-23 

Projekta pamatideja – saliedēt un stiprināt skolēnu pašpārvaldi, lai tās dalībnieki 

aktīvi iesaistītos skolas dzīves plānošanā, pasākumu vadīšanā, klašu kolektīvu 

saliedēšanā. 

14. septembrī notika skolēnu pašpārvaldes dalībnieku nodarbības personības 

izaugsmes trenera Reiņa Širokova vadībā. Nodarbības apmeklēja 7.-12.klašu skolēni - 

27 dalībnieki, kuri bija izteikuši vēlmi iesaistīties pašpārvaldes darbā šajā mācību gadā. 

Nodarbību “Skolēnu pašpārvaldes saliedēšana un mērķu sasniegšana” un “Kā 

stiprināt savu motivāciju un pārvarēt bailes?” mērķis – labāk izprast sevi, savas stiprās 

un vājās puses; iekļaut jaunos pašpārvaldes dalībniekus un veicināt savstarpējo 

sadarbību. Izmantojot neformālās izglītības metodes, tika stiprinātas komandas prasmes. 

apgūtas jaunas metodes, ko izmantojam turpmākajā sadarbībā un klašu kolektīvu 

saliedēšanā.   

Atziņas pēc nodarbībām: 

- ir jāuzklausa citu viedoklis 

- jāmācās pieņemt dažādos viedokļus un vienoties par metodi, lai komanda 

darbotos kā viens vesels 

- kopā varējām paveikt daudz vairāk, nekā strādājot atsevišķi  

- bija grūti pārvarēt sevi un “izkāpt no komforta zonas” 

- ir jāprot arī paklusēt 

- jūtos drošāk un brīvāk 

Apgūtās jaunās metodes izmantojām klašu kolektīvu saliedēšanās pasākumos 

“Draudzības stafetēs”  pirmsskolas-3.klašu skolēniem 5.oktobrī un 4.-6.klašu skolēniem 

7.oktobrī. Katra komanda ieradās uz stafeti ar iepriekš sagatavotu klases ģerboni, kurā 

attēlotas trīs raksturīgākās lietas, kas viņus vieno, kā arī komandas nosaukums. Laiks 

aizritēja aktīvā, sportiskā darbībā kopīgi pārvarot šķēršļu joslu, sadarbojoties un 

uzticoties klases biedriem, palīdzot visiem tikt līdz finišam. Skolēni pilnveidoja arī 

sadzīviskas prasmes – stafetēs iekļāvām plastmasas pudeļu, skārdeņu un papīra 

šķirošanu; gatavošanos svētkiem – dāvanu saiņošanu un šķīvju apgleznošanu.  Pudeļu 

korķīšu otra dzīve – atdzimstot ornamentā vai mazā tornī, arī tas bija klases kopdarbs,  

veidojot pozitīvas un labvēlīgas savstarpējās attiecības. Muzikālajā pauzē visi ļāvāmies 

ritmiskiem deju soļiem, kurus  rādīja pašpārvaldes dalībnieki.  

 

Savukārt “Izdzīvošanas stafetes” kopā pulcēja 10.-12.klašu skolēnus 11.oktobrī 

un 7.-9.klašu skolēnus 14.oktobrī.  Bez dažādiem sportiskiem stafešu elementiem, kuri 

prasīja dalībnieku precizitāti un kustību izmanīgumu, klašu kolektīvi izmēģināja spēkus 

pārvietojoties un šķērsojot “improvizētu purvu”, sienot mezglus pēc dotās shēmas, 

atšifrējot tekstu ar Morzes ābeces palīdzību. Divos etapos iekļāvām pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanu – pārsēja uzlikšanu, cietušā pārvietošanu un ietīšanu folija segā. 

Paldies visiem dalībniekiem, audzinātājiem un klašu grupas pavadošajiem 

skolotājiem par aktivitāti stafešu dienās! Paldies sporta skolotājiem par ieteikumiem 

stafešu organizēšanā!  

Skolēnu pašpārvaldes skolotāja konsultante Inita Lāce, 

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja Aivija Mika  

un pašpārvaldes dalībnieces Emīlija Dzelzskalēja- Kalēja, Viktorija Āboltiņa  

 

 


