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Pielikums Sunākstes pamatskolas pašvērtējumam   

24.04.2013. 

Citi sasniegumi 
Olimpiādes 

 2011./2012.m.g. starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 6.kl. ieguva 1.vietu 

 2011./2012.m.g. starpnovadu matemātikas olimpiāde 6.kl. ieguva 1.vietu 

 2012./2013.m.g. starpnovadu  mājturība un tehnoloģijas (tekstils) olimpiāde 7.kl. – 

1.vieta 

 2012./2013.m.g. starpnovadu  latviešu valodas olimpiāde 4.kl. – 2.vieta 

 2012./2013.m.g. starpnovadu  informātikas olimpiāde  7.kl. – 3.vieta 

 2012./2013.m.g. starpnovadu  ģeogrāfijas olimpiāde  8.kl. – 3.vieta 

 2012./2013.m.g. starpnovadu  matemātikas olimpiāde  7.kl. –3.vieta 

 2012./2013.m.g. starpnovadu  vizuālās mākslas olimpiāde 6.kl., 7kl. – atzinības 

 

Interešu izglītība 

Tautiskās dejas – gatavošanās deju svētkiem, piedalīšanās deju skatēs, sadraudzības pasākumos, 

skolas un pagasta pasākumos. 

 

Ansamblis – pirmsskolas novada konkursā „Cālis” „Supercālis” titula iegūšana. Piedalīšanās 

novada ansambļu skatē, skolas un pagasta pasākumos. 

 

Mazpulks – realizē projektu darbus un piedalās rudens forumos. Piedalās vasaras nometnēs  

„Visu daru ar prieku” , salidojumos,  sporta spēlēs. Vairāki mazpulcēni ir ieguvuši sudraba 

karotīti. 2012.gada vasarā Sunākstes pamatskola organizēja 50 mazpulku dalībniekiem vasaras 

nometni. 

 

Sports – olimpiskās dienas skolā, starpnovadu skolu draudzības spēles, organizē braucienus 

ziemā slēpot, praktiski tiek apgūtas dažādas sporta spēles. 

 

Projekti 

 Piedalāmies ERAF projektā „Skolas informatizācija” 

 Piedalāmies Sorosa fonda – Latvijas iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” 2.kārta „Skola 

kā kopienas attīstības resurss” projektā  „Sunākstes pamatskola – daudzfunkcionāls 

centrs ikvienam”.  Papildinājām materiālo bāzi mācību priekšmetam mājturība un 

tehnoloģijas. Skolēniem iespēja piedalīties sporta spēļu pulciņā, angļu valodas, Latviskā 

dzīvesziņa, kokapstrādes pulciņā, ēdienu gatavošanas pulciņā.  Piesaistījām projekta 

ietvaros atbalsta personālu: logopēds, psihologs. 



 2013.g. uzsākām darbošanos VIAA rīkotajā Comenius aktivitātē,, Comenius skolu 

partnerība’’ ,, Lets cook togethes’’, kā arī sadarbība svešvalodas prasmju uzlabošanai 

projektā,, Spring, Glorius spring’’.  

 Divi skolotāji piedalījās projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos   

Vien. Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2./08/IPIA/VIAA/002”. 

 ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas apstākļos”.  

Deviņiem skolotājiem 3pakāpe un vienam skolotājam  4 pakāpe. 

 VAS Hipotēku un zemes banku klientu kluba „Mēs paši” un vecāku iniciatīva projekta 

konkurss – bērnu fiziskās attīstības laukums jaunākās klases vecuma bērniem. 

Skolas tradīcijas 

 Zinību diena 

 Puķu balle 

 Skolotāju diena 

 Skolas dzimšanas diena 

 Lāčplēša diena – lāpu gājiens 

 Konkurss  „Klases stiprinieks” 

 Ierindas skate 

 Latvijas Valsts dzimšanas diena 

 Svinīga egles iedegšana pie skolas 

 Ziemassvētku eglīte – svētku koncerts 

 Barikāžu atceres pasākumi 

 Lieldienu atsvēte 

 Mātes dienas koncerts 

 Pēdējais zvans 

 Izlaidums 

 Sporta dienas 

 Rudens un pavasara ekskursijas un pārgājieni 

 Teātra izrāžu apmeklējumi 

 Draudzības pasākumi ar draugiem lietuviešiem (Gaščiūnu pamatskola) 

 Labāko skolēnu mācībās sumināšana ar pateicības kliņģeri un kopīgo fotografēšanos 

31.05. 

 

 

 

Direktore      L.Dinvalde 

 

 

 


