
Skolas vērtības 

LAIPNĪBA   SADARBĪBA   ATBILDĪBA 

Skolas darba prioritāte 

SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ MĀCĪŠANĀS 

Kas tā tāda? 
Sociāli emocionālās mācīšanās procesā apgūst un attīsta kompetences: 

o SAPRAST SEVI (sevis apzināšanās) 

o PĀRVALDĪT SEVI (savas emocijas, domas, uzvedību) 

o SAPRAST CITUS (empātija, tolerance) 

o SAPRASTIES AR CITIEM (attiecību prasmes) 

o PIEŅEMT ATBILDĪGUS LĒMUMUS 

Kāpēc tādu vajag? 
o Attiecības ir pamats mācībām un disciplīnai 

o Emocijas ietekmē to, kā mēs mācāmies 

o Mērķu izvirzīšana un problēmu risināšana dod virzienu un enerģiju   

mācību procesam 

o Stress bremzē mācīšanos 

Ko darām skolā šajā mācību gadā? 
o Skolotāji un pirmsskolas pedagogi mācās 

o Tematiskas klases stundas 

o Skolas psihologa aktivitātes klasēm 

o Skolēnu attiecību prasmju attīstīšana skolas pasākumos 

o Skolēnu attiecību prasmju attīstīšana rīta aplī (sākumskolā) 

Ko var darīt mājās? 
o Palīdzēt bērnam apzināties un pārvaldīt sevi 

o Atbalstīt bērna dalību aktivitātēs, kur viņš mācās attiecību prasmes 

o Attīstīt procesus, kuros bērns pieņem lēmumus un pēc tam uzņemas 

atbildību par tiem 

 

AICINĀM IZTEIKT VIEDOKLI PAR BĒRNU UN JAUNIEŠU DZĪVES UZLABOŠANAS 

PROJEKTU (A.Ramoliņa investīcija) SMĀRDES CIEMĀ! 

Smārdes pamatskolas, Smārdes pagasta pārvaldes Facebook lapās 

https://www.visidati.lv/aptauja/1972167666/ 

 

Smārdes pamatskolas ziņas 
01.03.2023. 

 

Skolā no šī mācību gada tiek izmantots elektroniskais 
žurnāls E-klase. Tā ir oficiālā skolas saziņas vietne ar 
vecākiem, tādēļ ļoti svarīgi, ka arī vecāki no savas puses 
aktīvi seko līdzi ierakstiem sistēmā. Lai to izdarītu, 

nepieciešama vecāku piekļuve E-klasei. Jāņem vērā, ka skolēna piekļuve un katra 
no vecākiem piekļuve ir atšķirīgas. Lai gan lietotāja vārds ir skolēna personas kods, 
paroles, kas tiek saņemtas īsziņas formātā, atšķiras, un tas nodrošina piekļuvi tieši 
savam profilam. 

Lai padarītu sistēmas lietošanu ērtāku, pastāv iespējas, kā atvieglot 
sekošanu līdzi notiekošajam E-klasē (piemēram, E-klasē saņemto ziņojumu 
pāradresēšana uz personisko e-pastu, lietotājvārda un paroles maiņa, bērnu 
sasaiste, lai, ielogojoties ar viena bērna datiem, redzami arī citi bērni). 

Ja piekļuve E-klasei nedarbojas, lūdzam par to informēt klases audzinātāju 
/ grupas skolotāju vai skolas direktori, norādot savu vārdu un uzvārdu, bērna 
vārdu un uzvārdu, klasi / grupas nosaukumu, vecāku telefona numuru, kur nosūtīt 
paroli. Iespējama piekļuve katram no vecākiem, kā arī vienai citai atbildīgajai 
personai. 

Līdz šim E-klasē ir nosūtīta informācija gan par bērnu sekmēm, gan 
aicinājumi piedalīties aptaujās, informatīvi ziņojumi. Sekmju izrakstos iespējams 
sekot līdzi sekmēm un kavējumiem, dienasgrāmatas ierakstos skolotāji ik pa 
laikam piefiksē kādus problēmu gadījumus, kā arī tajā var sekot līdzi mācību 
procesam – apgūstamajiem tematiem. E-klasē ir izvietoti arī noteikti dokumenti, 
mēneša darba plāns u.tml. 
 

Skolas jaunumi lasāmi arī mājas lapā www.smardesskola.lv, Facebook (Smārdes 
pamatskola) un Instagram (smardesskola). 

https://www.visidati.lv/aptauja/1972167666


Dati par skolu 

2022./2023.m.g. Smārdes pamatskolā uz 1.septembri mācījās 198 skolēni un 106 
pirmsskolas grupu izglītojamie. Skolas gaitas 1.klasē uzsāka 24 skolēni. 
 

Skolā strādā 16 pedagogi, 4 atbalsta personāla 
darbinieki, 14 speciālisti un tehniskie darbinieki. 
Tiek īstenotas divas izglītības programmas (vispārējā 
un speciālās izglītības skolēniem ar mācīšanās 
traucējumiem). Darbs notiek skolas ēkā kabinetos 
un sporta blokā, stadionā. Pasākumi tiek organizēti 
skolas aktu zālē (kultūras centra daļā). 
Smārdes skolas 

pirmsskolas grupās strādā 12 grupu skolotājas un 6 
pirmsskolas pedagoga palīgi, kā arī viens tehniskais 
darbinieks. Ir 6 pirmsskolas grupas, sākot no 1,5 līdz 7 
gadu vecumam. Grupas izvietotas gan Bišu ielā 2, gan 
skolas telpās (kultūras centra daļā un skolas galvenās 
ēkas 2.stāvā). 

Skolas jaunumi 
Inventāra un infrastruktūras papildinājumi 

o Interaktīvie ekrāni (matemātikas kabinetā, 4.klases telpā) 
o Ergonomiskie krēsli 4 mācību klasēs 
o Jauni galdi un krēsli 3.klases telpā 
o Dizaina un tehnoloģiju / vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts 
o Sporta inventāra papildinājumi 
o Akustisko paneļu iegāde 1.stāva vestibilam 
o Tualešu kabīņu remonts 2.stāvā 
o Divu mobilo datorklašu izveide (portatīvie datori “ChromeBook” darbam 

klasē) 

Piedāvājuma paplašināšana 
o Skolas telpās un teritorijā darbību uzsācis interešu izglītības programmas 

īstenotājs SIA X-Unit (Armands Kotke, tel. 26165854) 
o Mainījies un papildinājies atbalsta personāls (psihologs, speciālais pedagogs) 
o Sākumskolas klasēs 5 minūtes pirms pirmās stundas sākuma tiek organizēts 

rīta aplis – saliedējoša aktivitāte dienas sākšanai, pozitīvai sadarbībai, kā arī no 
plkst. 10.00 līdz 13.10 darbojas cilvēks - starpbrīžu aktivitāšu organizators 

o Noteiktu klašu skolēni (sākot no 3.klases) dodas slidot uz Tukuma ledus halli 
o Tiek uzsākta personiskās drošības programma “Džimba” pirmsskolas un 

jaunākajā skolas vecumā un uzsākts pārmaiņu process, lai ar nākamo mācību 
gadu ieviestu personiskās līderības programmu “Līderis manī” 

o Tiek izstrādāts skolas oriģināls “produkts” – skolēnu izaugsmes dienasgrāmata, 
kuras aprobēšana sāksies nākamajā mācību gadā 

Skolas vadība 
(tikšanās darba dienās 8:30 līdz 17:00, iepriekš saskaņojot laiku) 

 

Direktore Inga Upatniece  
inga.upatniece@tukums.lv  
E-klases pasts 
tel. 26436933 
 

Vecāku tikšanās ārpus darba laika ar direktori šajā semestrī (iepriekš piesakoties): 
20.martā, 17.aprīlī, 8.maijā plkst. 17.00 – 18.00 
 

Direktores vietniece (skolas izglītības jomā) Iveta Čilipāne  
smardesskola@tukums.lv 
E-klases pasts 
tel. 22036502 
 
Direktores vietniece (ārpusstundu darbā) Zane Čilipāne  
zane.cilipane@tukums.lv 
E-klases pasts 
tel. 24207283 (skolas oficiālais tel.) 
 
Direktores vietniece (pirmsskolā) Ieva Vikštrema  
ieva.vikstrema@tukums.lv 
E-klases pasts 
tel. 27818966 
 
Direktores vietniece (saimnieciskā darbā) Inga Reiniņa 
inga.reinina@tukums.lv 
tel. 26416858 
 

Skolas atbalsta personāls 
(sākotnējā saziņa e-klasē vai klātienē, vai zvanot uz skolas tel. 24207283) 

Psiholoģe Ineta (pirmdien, otrdien, trešdien) – atbalsts skolēniem, risinot problēmas, 
kas traucē mācībām, kā arī izziņas procesu, uzvedības, personības, intelekta, 
saskarsmes izpēte un koriģējošais darbs 
Sociālais pedagogs Sanita (trešdien, ceturtdien) – uzvedības, socializēšanās jautājumu 
risināšana, sociāla rakstura atbalsts, risku izvērtēšana 
Logopēde Laura (pirmdien līdz piektdien) – atbalsts valodas, runas korekcijai 
vecākajās pirmsskolas grupās un skolā 
Speciālais pedagogs Sandra (pirmdien līdz piektdien) – atbalsts skolēnu mācīšanās 
grūtību un traucējumu gadījumos 
Sākumskolas starpbrīžu organizatore Anda (pirmdien līdz piektdien) – aktivitāšu 
organizēšana starpbrīžu laikā pirmā stāva vestibilā 
 


