
Šajā mācību gadā skolotāji  

piedalās:  

- tālākizglītības kursos 

Kvalitatīvas izglītības principi; 

-individuālos tālākizglītības 

kursos; 

-psiholoģijas nodarbībās 

Supervīzijas.pedagoģijas 

pcincipi 

 

ALLAŽU PAMATSKOLA 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPAS 

A V Ī Z E 

septembris – decembris 2019./2020.m.g.. 

 

Nemanot paskrējis pirmais cēliens šajā mācību gadā. Esam apkopojuši paveikto 

un nododam to Jūsu vērtējumam. Allažu PI grupās šis laiks pagājis izglītības pārmaiņu 

zīmē. Jaunā kompetenču pieeja izglītības procesā akcentē jēgpilnu pieeju mācībām 

ikdienu. Analizējot pagājušā gada rezultātus, šim darba cēlienam izvirzījām uzdevumus, 

kuru izpilde  veicinātu bērnu valodas apguvi, padziļinātu izziņu par dabu, stiprinātu 

tautas un valsts tradīcijas, pilnveidotu bērnu sensoro attīstību.  
 

 

 

 

 

 

2019./2020.m.g.. darbojas četras PI grupas: 

MĒNESTIŅŠ 

Skolotājas 
I.Belasa, S.Baduna 
Skolotāja palīgs 
M.Baduna, A. Bula 

ZVAIGZNĪTE 

Skolotājas 
S.Bubene,G.J.Neimane 
Skolotāja palīgs 
D.Pavlova, I.Bula 

SAULĪTE 

Skolotājas  
V.Skutele, I.Liepa 
Skolotāja palīgs A.Rača 

MĀKONĪŠI 

Skolotājas  
I.Linde, I.Āboliņa 
Skolotāja palīgs L.Irbe 

 

Atbalsta personāls Allažu PI grupās.   

Logopēde M.Laveniece 
Psihologs L.Pīlāga 
Medmāsa S.Rone 

Mūzikas skolotāja I.Kalviša, 
I.Āboliņa 
Sporta skolotāja I.Belasa, 
G.J.Neimane 

 

 
Nenoliedzami vislielākais atbalsts mūsu 
ikdienas darbā esiet Jūs vecāki. Esam 
atvērti sadarbībai un ierosinājumiem, 
ieteikumiem. Tāpēc priecājamies par  
Jūsu iniciatīvām, konstruktīvajām ierosmēm,  
priekšlikumiem. 
 

• Aktuāli  
Atceroties nesenos notikumus, kad septembra pirmajā pusē slimnīcā nonāca vairāki Siguldas novada PII vecuma bērni 

ar akūtu zarnu infekcijas izraisītu saslimšanu, Valsts Veselības inspekcija iesaka rūpīgi sekot bērnu veselības 

stāvoklim un ievērot iestādes iekšējos noteikumus „Kārtība, kādā rīkojas izglītojamā infekcijas slimību gadījumā”. 

Noteikumi atrodas grupās, kur ar tiem var iepazīties. 



Atskatoties – pasākumi, fotomirkļi 
 

 
Septembris, oktobris 

Rudens nāca sētiņā! 
Radoši, bagāti un pētnieciski sākās jaunais mācību gads. Oktobris pagāja rudens zīmē. 
Veiksmīgi pārejot uz kompetenču pieeju izglītībā, bērni  skaisto gadalaiku izzinājuši 
dažādākajos veidos. Pētot dabu, grāmatas, interneta resursus, zīmējot, veidojot, līmējot, 
dziedot. Darbojāmies pa vienam un guvām prasmes sadarboties grupās. Izdevās grupu 
telpiskie projekti "Rudens mežā!". Kā teikts tautasdziesmā, rudens gudrības sabira kā 
zelta graudi klētiņā! 
NOTIKUMI 
*Septembris Drošības mēnesis. 
*Rudens radošās darbnīcas  Rudens zied , Rudens krelles. 
*Grupas Mēnestiņi ekskursija uz Tērvetes dabas parku. 
*Viesizrāde, mākslinieka Ē.Baloža koncerts. 

 
Novembris 
 
 

 
8.novembrī Mārtiņdienu pamatīgi ierībināja Mālpils novada folkloras kopa Mālis.  Vai 
proti “Goda danci”? Vai māki sist spriguļus? Vai esi atjautīgs mīklu minētājs? Vai zini 
maizes ceļu pie mums? Vai zini, kā ierībināt Mārtinus? Mums to visu pastāstīja, parādīja 
un pamācīja folkloras kopas dalībnieki. Skanīgās sievu un vīru balsis izdziedāja un 
izlocīja Mārtindienas dziesmas.  Vecāki bērnus palīdzējuši sapost ķekatu maskās. Laiks 
pagāja kopīgās rotaļās, Kājas izvingrinājām  lecamdejās un lustīgā kopābūšanā. Katram 
atjautīgajam mīklu minetajam tika pa spožam rudens ābolam. Daudz uzzinājām par 
laika vērojumiem Mātiņos - dzirdējām ticējums un parunas.  
Sirsnīgā un priecīgā gaisotnē laiks paskrēja nemanot. Sapinušies Goda danča lielajā 
mezglā, visi varējām sajust viens otra spēku, labestību un prieku!  
 
Augsim Latvijai! Tā lepni skan jaunsargu devīze. 5.novembrī Allažu pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupās viesojās Jaunsardzes 5.novada Siguldas Jaunsargu 
vienības instruktors J.Kašs un jaunsargi – M. Bērziņa, L. Trofimova.  
Uzmanību saistīja jaunsargu demonstrētais inventārs un aprīkojums. Bērniem patika 
praktiskā un izzinošā darbošanās. Katram bija iespējams laikot ķiveres, izmēģināt, kā ir 
gulēt guļammaisā uz paklājiņa, paskatīties binoklī. Lielu interesi izraisīja meiteņu 
demonstrējums, kā jānokrāso seja, lai nomaskētos mežā. Visi kopā iemācījāmies 
jaunsargu sveicienu. Prieks bija vērot bērnu darbošanos un interesi. Pēc  tikšanās vai 
katrs vēlējās kļūt par jaunsargu.  
NOTIKUMI 
*Ķirbja svētki 
*Valodu projekts „Tautasdziesmu koks”. Kopā bērni iemācījušies ap 100 tautasdziesmu. 
II semestrī turpināsims valodu projektu mācoties tieši Allažos pierakstītās 
tautasdziesmas. 
*Radošās darbnīcas par Latviju – Latvija caur atslēgas caurumu, Latvijas ziediņš, cepam 
Latvijas maizi, Latvijas gardākie cepumi, grāmatzīme ”Lāčplēsis”. 
*Mārtiņi. Tikšanās Allažu bibliotēkā.  
*Viesos Mālpils kultūras centra folkloras kopa Mālis.  
*Tikšanās ar Siguldas Jaunsargu vienības instruktoru J.Kašu. 
*Fotorāmītis – Latvijai 101. 
*Teātra izrāde „Zinīte un Nezinītis” 
*18. novembra svētku koncerts. Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts. 
 

Decembris 
 
 

NOTIKUMI 
*Viesizrāde „Ciemos pie Ziemassvētku vecīša”,  mākslinieks Ē.Balodis 
*Radošās darbnīcas „Ziemassvētki klāt!” 
*Koncerts Ziemassvētki skan! Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts. 
*Ziemassvētku pasākumi grupās. 

 

 

Gaidīsim Jūsu ierosinājumus un atsauksmes! 

Lai mums visiem kopā veiksmīgs un izdevies II mācību semestris!  


