


Sveiki! Mani sauc Ance. Es eju 
bērnudārzā. Man ir 6 gadi. 

Mamma man bieži atgādina, ka 
drīz sākšu iet skolā  un man ir 

jākļūst nopietnākai.  

Arī es rudenī kļūšu 
pirmklasnieks. Nedaudz 

uztraucos par to, kā tad  man 
skolā ies: Vai skolā man 

patiks? Vai jutīšos piederīgs? 
Vai gūšu jaunus draugus? 

Dosimies uz skolu izlūkos 
un noskaidrosim kā tad 

īstenībā bērniem skolā iet! 

Piedāvāju doties uz 

Lazdonas 
pamatskolu. 

Esmu dzirdējusi, ka 
tur mācās radoši un 

draudzīgi bērni 



Skolas tuvumā ir patiešām 
skaista apkārtne: meži, 
pļavas, 2 skaisti ezeri, 

dzirdamas putnu dziesmas. 
Vērīgākie pat spēs pamanīt 
kādu stirnu, zaķi vai ezi… 

Apkārtne skolai patiešām 
ir burvīga. Skolēni laikam 

ļoti lepojas ar to, ka 
skolas atrodas tik skaistā 

vietā. Skaties, tur jau 
redzama skolas ēka. 

Dosimies tik uz priekšu! 



Skolas pagalmā ir daudz 
interesantu veidojumu!  

Šos veidojumus ir darinājuši paši 
skolēni. Katru gadu bērni kopā ar 
skolotājiem un vecākiem piedalās 

skolas labiekārtošanas talkās, kā arī 
piedalās jauniešu vides labiekārtošanas 

iniciatīvu projektos. 

Cik jauki! Kopīga darbošanās 
palīdz sadraudzēties, veido 
kopības sajūtu un sapratni. 

Skolēni labprāt pavada 
brīvo laiku skolas apkārtnē 
sportojot un rīkojot kopīgus 

sporta un aktīvas atpūtas 
pasākumus 



Skolas ēka nav liela, bet 
izskatās ļoti mājīga 

Kāpēc pie skolas plīvo 2 karogi? 

Lazdonas pamatskolas 
pagalmā plīvo ne tikai Latvijas 

valsts karogs, bet arī Zaļais 
Ekoskolu karogs, jo tā ir arī 

EKOSKOLA 



Ar ko atšķiras 
EKOSKOLA no 
parastas skolas? 

Paralēli mācībām skolēni īsteno vides 
izglītības programmu un piedalās  daudzās 

ar vides izglītību saistītās aktivitātēs. 
EKOSKOLU programmas īstenošana 

prasa no skolēniem labas prasmes 
komandas darbā, saliedētību un kopības 

garu īstenojot iecerēto.  

Ekoskolu apbalvošanas pasākumā Vides ministrijā Vides saudzēšana kopā ar Cūkmenu 

Izzinoši pārgājieni dabā Makulatūras un bateriju vākšanas akcijas Izzinoši pasākumi skolas dabas izziņas takā 



                    Koku stādīšanas akcijas                                           Vides sakopšana                                         Rūpes par putniem un dzīvniekiem 

Kopīga darbošanās palīdz 
sadraudzēties, lietderīgi izmantot 
brīvo laiku un izjust gandarījumu 

par paveikto. 

Vai ievēroji, ka Lazdonas pamatskolas 
skolēniem ir savas atšķirības zīmes, 
kas viņus vieno? Skolēnu kaklasaites ar 
skolas logo un skolas karogs, kurus skolas 

saime izmanto nozīmīgākos pasākumos 



Ienākot skolā, uz durvīm 
pamanīju logo “Draudzīga 
skola”. Vai tas nozīmē, ka 

šajā skolā mācās tikai 
draudzīgi skolēni, kuri 

nekad, nekad nestrīdas?  

Tas gan būtu labi, ja 
neviens nekad 

nestrīdētos!  

Skolas ikdienā gadās arī strīdi un 
domstarpības, taču darbojoties 

kustībā “Draudzīga skola”, skolēni 
mācās, lai attiecībās starp 

bērniem, vecākiem un skolotājiem 
būtu savstarpējā cieņa un 

sadarbība. Skolā mācās arī bērni 
ar īpašām vajadzībām, bet 

skolasbiedri cenšas, lai viņi nekad 
nejustos atstumti vai atšķirīgi no 

pārējiem 

Klases pārgājieni, ekskursijas Klases aktīvas atpūtas, sporta un izglītojošie pasākumi 



Kā tu uzzināji daudz 
interesantu faktu par 

Lazdonas pamatskolu? Man par skolu pastāstīja aktīvākie skolas 
skolēni, kuri darbojas skolas 

līdzpārvaldē. Jaunieši kopā ar skolotājiem 
un vecākiem plāno skolas darbu, lemj par 

skolas aktivitātēm, sadarbojas ar citām 
skolām, cenšas iesaistīt skolasbiedrus skolas 

vides un mikroklimata pilnveidošanā 
Kad es iešu skolā, es arī 

darbošos skolas 
līdzpārvaldē! 

Darba plānošana ar skolotājiem un vecākiem 

                           Starpskolu pasākumi                       Pieredzes gūšana jauniešu semināros        Pasākumi kopā ar vecākiem un skolotājiem 

Aktīva darbošanās pasākumos Līdzpārvaldei savi atpazīšanas krekliņi 



Es uzzināju, ka Lazdonas pamatskolā 
skolēni darbojas ne tikai līdzpārvaldē, 

bet arī pulciņos. Mācību gada laikā pulciņa 
dalībnieki organizē savu darbu izstādes, 

prezentācijas un pasākumus, kur rāda ko ir 
iemācījušies. Pārējie skolasbiedri atzinīgi 

novērtē draugu talantus. 



Skolēni popularizē skolas tēlu 
ārpusskolas, valsts mēroga un 

starptautiskos konkursos un projektos. 
Skolasbiedri, skolotāji un vecāki vienmēr 

priecājas par skolēnu panākumiem, mudinot 
pilnveidot talantus.  



Skolēnus, skolotājus un vecākus 
vieno daudz jauku atmiņu par 

kopīgiem skolas 
tradicionāliem pasākumiem 

Arī man patīk pasākumi kopā 
ar vecākiem un draugiem. 

Laikam ejot mēs pārskatām 
vecās fotogrāfijas un 

atceramies šos jaukos brīžos 

Ābeces svētki Meteņi  Ziemassvētki  

Skolotāju diena Pēdējais zvans Izlaidums  



Redzams, ka Lazdonas skolas pasākumos 
ikviens jūtas piederīgs, novērtēts un pieņemts. 

Šeit vienlīdzīgi darbojas visi: gan lieli, gan mazi. 
Drauga plecs un uzmundrinājums vienmēr noder! 



Kā tu domā, vai 
mācīties ir grūti? 

Lazdonas pamatskolas bērni teica, ka 
mācīties nav grūti, ja blakus ir 
zinoši un atvērti skolotāji, kuri 

palīdz mācīties praktiski 
darbojoties 



Es tomēr nedaudz 
uztraucos. Bet ja ar 
mani skolā notiks 

kāda ķibele, ko tad lai 
es daru? 

Mūsu pētījums par 
Lazdonas 

pamatskolu 
parādīja, ka skolā 
katrs var atrast 
sev interesantu 

nodarbošanos un 
ja pats būs 

draudzīgs, tad 
arī draugu 

netrūks. 

Ja skolā notiek kaut kas slikts, tad 
nekavējoties griezies pie skolotājas pēc 

palīdzības, jo viņa palīdzēs tev atrisināts 
visas problēmas. Ja kautrējies, tad izmanto 

skolas “Atbalsta pastkastīti”, kurā 
vari iemest vēstulīti aprakstot savu 

problēmu vai  ierosinot idejas skolas 
dzīves pilnveidošanai. Skolasbiedri 
un skolotāji tevi vienmēr atbalstīs! 

Es skolā sekošu līdzi skolēnu 
aktivitātēm un rakstīšu 
rakstus skolas avīzei 

“Mirklis”, lai visi zina cik 
šeit jauka skola! 



Vai zināt ko 
Lazdonas 

pamatskolas 
skolēni saka 

par savu skolu? 

SKOLA – IR TĀ VIETA,  
 

KUR VIENMĒR ESAM GAIDĪTI! 

Tiekamies 
Lazdonas 

pamatskolā! 
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