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NOSLĒDZIES APU PROJEKTA 1. SEMESTRIS 

Noslēdzies 2012./2013.m.g. 1.semestris. Apkopots arī APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) 

izdarītais. Uzsākot jauno mācību gadu, visi skolas skolotāji sekmīgi nokārtoja Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes organizēto eksāmenu par profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas apguvi. Iegūtās zināšanas tika izmantotas organizējot klases stundas visās klašu 

grupās, kur skolēni, izmantojot dažādas interesantas metodes, iepazina APU pamatprincipus - 

ATBILDĪBA, DROŠĪBA, CIEŅA. Šī projekta ietvaros klases iesaistījās konkursā par APU principu 

iedzīvināšanu, krājot žetonus par labi paveiktajiem darbiem. Apkopojot 1.semestra rezultātus, 

veiksmīgākās izrādījās 6.a klase un 9.a klase. Kā balvu šīs klases saņēma 1 dienas ekskursiju pa pašu 

izraudzītu maršrutu. Klasēs pašlaik notiek maršrutu izvēle un tuvākajā laikā skolēni izmantos doto 

iespēju. 

Individuāli pie Ziemassvētku eglītes skolēni, kuru mācību sasniegumi bija virs 8,5 ballēm un kuri 

aktīvi iesaistījās ārpusklases un ārpusskolas darbā saņēma Zelta un Sudraba liecības.  

Zelta liecības saņēma: 

1. Elza Grudule - 2.a klasē  

2. Marta Zukule - 3.a klasē   

3. Marija Ašvorte - 3.b klasē 

4. Elizabete Maija Liepa - 5.a klasē 

5. Renāte Grudule - 6.a klasē 

6. Zane Grudule - 9.a klasē 

Sudraba liecības saņēma: 

1. Tīna Dreimane - 3.a klasē 

2. Viktorija Salmina - 3.b klasē 

3. Annija Jekševica - 4.a klasē 

4. Anna Gedroviča - 4.a klasē 

5. Anna Grigorjeva - 4.a klasē 

6. Edijs Bierands - 5.a klasē 

7. Rūta Kurpniece - 6.a klasē 

8. Agnese Rozentāle - 9.a klasē 



Par straujāko mācību sasniegumu dinamiku tika izteiktas pateicības: 

1. Edgaram Kuharonokam - 6.a klasē 

2. Marikai Kleinai - 9.a klasē 

3. Samantai Beātei Dangai - 9.a klasē 

4. Robertam Malceniekam - 10.a klasē 

Viena no šī projekta aktivitātēm ir skolēnu sadarbība ar studentiem. Mūsu skolai ir paveicies, jo 

trim meitenēm ir izdevies atrast jaukus vecākos draugus. Alīna un Elīza Lote sadraudzējušās ar 

Latvijas universitātes studentēm Inesi un Ievu, bet Dajana regulāri sadarbojas ar Sporta Pedagoģijas 

akadēmijas studenti Kristīni. Kopīgi meitenes pabijušas ekskursijās, apmeklējušas kino un piedalījušās 

citos pasākumos. 

Šī paša projekta ietvaros savu lasītprasmi cītīgi attīsta 5.a un 6.a klases skolēni. Pašlaik tas notiek 

latviešu valodas stundās, bet turpmāk projektā plānojas lasīšanas tehniku pilnveidot arī citos mācību 

priekšmetos, kas saistīti ar tekstu izmantošanu ikdienas mācību procesā. 

Jaunajā gadā turpināsim sadarboties un sadzīvot uzturot cieņpilnas attiecības, atbildīgi 

izturēsimies pret saviem ikdienas pienākumiem un veidosim sev apkārt drošu vidi. 

Inese Muižniece, Garkalnes vidusskolas  

direktora vietniece mācību darbā 

 


