
 

Pirmā skolas diena 
 

Pirmā skolas diena ir svētki skolēniem ar vecākiem. Skolēni 

ierodas svētku tērpos. Svinīgajam pasākumam seko klases 

stunda, fotografēšanās u.c. aktivitātes.  

 

Kā atvieglot pāreju no pirmskolas uz skolu 

 
Individuāli runāt ar pirmskolas pedagogu – kas manam 
bērnam padodas, kādas ir viņa dotības, kā es varu atbalstīt 
mājās, cik noturīga ir uzmanība, vai prot pabeigt iesākto.  

Iepazīties ar skolu, topošo klases audzinātāju.  

Būtiski ir ievērot dienas režīmu, veltīt pietiekoši daudz laika 
naktsmieram, nepārslogot bērnu ar interešu izglītības 
pulciņiem. 

Savlaicīgi plānot loģistiku un vienoties, kurš atbild par bērna 
nokļūšanu uz skolu, mājām, pulciņiem, citām nodarbībām un 
pastāstīt par to bērnam. 

Noskaidrot, kad ir brīvlaiki, un plānot, ko bērns darīs tajā laikā. 

Iemācīt bērnam, kā un kam lūgt palīdzību. 

Iemācīt no galvas dzīvesvietas adresi un vecāku tālruņu 
numurus. 

Pastāstīt par skolu bez biedēšanas un idealizēšanas, 
neietekmējot bērnu ar savu skolas pieredzi. 

Iekārtot mazajam skolniekam mācību vietu. 

Iesaistīties, ja skolā radušās problēmsituācijas vai 
izaicinājumi, bērns tad jutīsies saprasts un pieņemts, drošībā 
un pasargāts. 

Atbalstīt patstāvības veidošanu, rūpes par personiskajām 
mantām, savas mācību vides sakārtošanu, uzmanības 
koncentrēšanu un noturību, darba pabeigšanu līdz galam. 

 

 

 

 

 

Skola ir kā ģimenes turpinājums, tādēļ ir svarīga 

komunikācija un savstarpēja uzticēšanās. Piedalieties skolas 

dzīvē, jo tas ir pamatnosacījums bērna veiksmīgām skolas 

gaitām! 

 

Skolas adrese: 

Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

Skolas direktore: Anna Būre, tel. 64120277 

 

Skolas e-pasts: 

cesis1sk@skolas.cesis.lv 

Skolas mājas lapa: 

http://cesu1pamatskola.anazana.com 

Skolas kanceleja: 

lietvede Ieva Kuzmane, 

tel. 64120467 

Kancelejas darba laiks no 800 līdz 1630, pusdienas 

pārtraukums no 1300 līdz 1330. 
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Topošs cilvēks ir bezgalīgi trausls instruments, un, kas 

to pareizi grib ieskaņot dzīves lielajā orķestrī, tam jābūt 

piesardzīgam savos vārdos un savā rīcībā attiecībā pret 

jaunajiem cilvēkiem.  

Konstantīns Raudive 

 

Skolas īstenotā izglītības programma 

 

Skola īsteno pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

programmu 21014111 (mūzika).  

Izglītības programma nodrošina pilnīgu vispārējās 

pamatizglītības mācību priekšmetu apguvi un papildus sniedz 

iespēju visiem skolēniem attīstīt muzikālās dotības, apgūstot 

instrumentspēli, mūzikas teoriju, ritmiku, dziedot koros, 

vokālajos ansambļos, muzicējot instrumentālajos ansambļos 

un pūtēju orķestrī.  

 

Mācību darba organizācija skolā 

 

Mācību gada laikā skola atvērta plkst. 700. Mācību stundu 

sākums 830. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes. 

 

Stunda  Laiks  

1.  830 – 910  

2.  920 – 1000  

3.  1010 – 1050  

4.  1100 – 1140  

5.  1210 – 1250 

6.  1310 – 1350  

7.  1355– 1435  

8.  1440 – 1520  

9.  1525– 1605  

 

 Pirmās klases skolēna mācību slodze ir 22 mācību stundas 

nedēļā. Ārpus mācību slodzes stundu sarakstā ir 1 klases 

stunda, 1 fakultatīva nodarbība mūzikā – koris un 1 fakultatīvā 

nodarbība datorikā/krievu valodā. Katru dienu skolēniem ir 5 

stundas.  

Skola nodrošina skolotāju konsultācijas visos mācību 

priekšmetos 

 

Ārpus mācību stundām skolēniem skola piedāvā: 

 tautiskās dejas, 

 sarīkojumu dejas, 

 vokālo ansambli, 

 sporta pulciņu. 

 

Informācijas apmaiņas iespējas 

 

Vecāki var iegūt informāciju par sava bērna sasniegumiem 

un norisēm skolā: 

 sekojot skolotāju veiktajiem ierakstiem skolēna 

dienasgrāmatā; 

 e-klasē; 

 apmeklējot vecāku sapulces; 

 individuāli konsultējoties pie skolotāja, atbalsta 

personāla, skolas administrācijas; 

 skolas mājas lapā 

http://cesu1pamatskola.anazana.com. 

 

Mācību sasniegumu vērtēšana 

 

Skolēnu mācību sasniegumi 1.klasē visos mācību 

priekšmetos tiek vērtēti aprakstoši, izmantojot apzīmējumus 

„X”- apgūts, „/” – daļēji apgūts, „-” - vēl jāmācās. 

Pirmā semestra un mācību gada beigās skolēni saņems 

liecību par mācību vielas apguvi kopumā. 

Ikdienas mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e-klasē. 

Sīkāka informācija par bērna sasniegumiem tiek pārrunāta 

individuālās sarunās ar klases audzinātāju vai mācību 

priekšmeta skolotāju. 

 

Mācību darbam nepieciešamie mācību līdzekļi 

 

Skola nodrošina ar mācību procesā nepieciešamajām 

mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

Vecākiem ir jānodrošina tikai individuālajām vajadzībām 

nepieciešamie mācību līdzekļi – skolas soma, kancelejas 

preces, sporta tērps (skat. klases audzinātājas sagatavoto 

mācību līdzekļu sarakstu). 

 

Pagarinātās dienas grupa 

 

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa, kuras darba laiks 

ir no mācību stundu beigām līdz plkst. 1700. Pagarinātās 

dienas grupā ir paredzēts laiks mājas darbu sagatavošanai, 

bērnu spēlēm, rotaļām, ārpusstundu nodarbībām, pastaigām 

svaigā gaisā un launagam. 

 

Atbalsta personāls 

Par skolēniem rūpējas skolas atbalsta personāls:  

 logopēde (strādā pēc individuāli sastādīta 

nodarbību grafika), 

 sociālā pedagoģe, 

 medmāsa (darba laiks no 800 līdz 1630, 

pārtraukums no 1300 līdz 1330). 

 

Bibliotēka un lasītava 
 

Skolā darbojas bibliotēka un lasītava. Bibliotēkā ir 

pieejama daiļliteratūra, dažādas enciklopēdijas, jaunākie 

žurnāli. Lasītavā mācību darba vajadzībām pieejami datori ar 

interneta pieslēgumu. Bibliotēkas darba laiks no 800 līdz 1630, 

pārtraukums no 1300 līdz 1330. 

 

Ēdināšana 

 

Par skolēnu ēdināšanu atbild ēdināšanas uzņēmums SIA 

„Vectēvs”, kurš Cēsu novada domes izsludinātajā konkursā ir 

ieguvis tiesības ēdināt izglītojamos. Ēdināšanas uzņēmums 

nodrošina pilnvērtīgu uzturu arī bērniem ar speciālās 

ēdināšanas vajadzībām. 

Pirmās klases skolēniem pusdienas apmaksā valsts. 

Ēdināšanas uzņēmums nodrošina ar launagu pagarinātās 

dienas grupas dalībniekus. Par launagu maksā bērna vecāki. 

Skolā tiek realizētas Eiropas Savienības finansētas 

programmas “Skolas auglis” un “Skolas piens”.  

Ēdnīcas darba laiks – no 1140 līdz 1330. Kafejnīcas darba 

laiks no 830 līdz 1600. 

 

http://cesu1pamatskola.anazana.com/


 

Skolas vēsture 

1626.gadā  Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs 

paraksta   privilēģiju, liekot Jurģu muižas ienākumus izmantot 

skolas uzturēšanai. Šis gads tiek uzskatīts par Cēsu 1. 

pamatskolas darbības sākuma gadu. 

  1786. gadā  skola uzsāk 

darbību tās vajadzībām  celtā 

namā  Torņa ielā 3,  kur kā zēnu 

elementārskola tā darbojas līdz 

pat 1913. gadam. 

 

1913.gadā skola pārceļas uz 

speciāli tās vajadzībām celto 

divstāvu mūra ēkā Gaujas ielā 17, 

kura ir skolas mājvieta arī šobrīd. 

 

1970./1971.m.g. tiek uzsākta padziļināta mūzikas 

mācīšana. Tajā laikā skola bija vienīgā šāda veida pamatskola 

Latvijā. 

1973.gadā tiek atklāta ilgi gaidītā sporta zāle, kuras platība 

ir 626 m2. Tā bija lielākā Cēsu rajonā. 

1999./2000.m.g. – skolā tiek izveidota datorklase ar 16 

darba vietām un interneta pieslēgumu. 

2002.gads – tiek uzbūvēta skolas piebūve ar četrām klašu 

telpām, kuru atklāj tā laika izglītības ministrs K.Greiškalns. 

2003.gads – modernizēta un paplašināta skolas bibliotēka. 

2005. gads - izveidota skolēnu pašpārvaldes telpa. 

2007.-2008.gads – Cēsu novada 

pašvaldība, piesaistot ES 

finansējumu, īsteno mācību ēku 

renovācijas un energoefektivitātes 

paaugstināšanas projektu. 

2013.gads - tiek pabeigta skolas 

sporta zāles renovācija. 

2016.gads - tiek veikta sporta ģērbtuvju, dušu un sanitāro 

mezglu renovācija. 

2017.gads – tiek veikta skolas stadiona skrejceļa 

rekonstrukcija. 

 

Skola  skan! 

 
Akordeonistu ansamblis 

festivālā “Draugi” 
Jaunjelgavā 

5.-9.klašu meiteņu koris   
Cēsu apriņķa skolu koru 

skatē 

 

 
Zēnu koris koncertā 

“Nāc līdzās Ziemassvētkos”   
Pūtēju orķestris sniedz 

koncertu 8.martā 

 

 
Instrumentālais 

ansamblis Latvijas 
dzimšanas dienas  

koncertā skolā 

Labāko instrumentālistu 
Ziemassvētku ieskaņu 

koncerts Cēsu izstāžu namā 

 

    
1.-4.klašu muzikālais 

uzvedums  Ziemassvētku 
pasākumā 

3.-4.klašu deju kolektīvs 
skolas ziemassvētku 

pasākumā 

 

 

 

 

 

 

 
2.-4.klašu meiteņu koris 

Latvijas dzimšanas dienas 
koncertā 

3.klašu vokālais ansamblis 
koncertā Cēsīs 

 

Skola bilžu stāstos 2017./2018.m.g. 

 

 

1.septembris –Zinību diena 

 
Miķeļdienas gadatirgus 

sākumskolā 

  

 

3.a klase izveido viesnīcu 
kukaiņiem 

Profesiju diena 1.a klasē  

  

 
5.klašu iesvētības Mūzikas festivālā „Draugi” 

Jaunjelgavā 



 
Mārtiņdienas ķekatnieki 

 
Vismazākie vokālistu konkursa 

dalībnieki 
  

Mēs mīlam Latviju! 

 
Junioru NBA līgas drafta 

ceremonijā. Mēs pārstāvēsim 
Washington Wizards komandu 

  

 
Ziemassvētku radošās darbnīcas 

 
Ziemassvētku koncerts 

  

Projektu nedēļa „Spēles” 

 
Sākumskolas skatuves runas 

konkurss 

  

Skolas bibliotēkā 
 

NBA junioru līgas spēles līdzjutēji 

 

          

Cēsu vēsturiskā novada skatuves 
runas konkursa laureāti 

 
Distanču slēpošanas sacensībās 

  

 
Labie darbi. 2.a klase pirms 
došanās uz Cēsu dzīvnieku 

patversmi 

 
Mājturības stunda Cēsu 

centrālajā bibliotēkā 

  

 
Integrētajā sociālo zinību un 

matemātikas stundā 4.a klasē  par 
veselīgu uzturu  

1.a klase stundā 
  

Viesojamies Instruktoru skolā 

 

Viena no daudzajām projektu 
nedēļā radītajām spēlēm 

 

 

 

 

 

 

 

„ Ir lietas un vietas, kuru vērtību apzināmies 

tikai ar laiku. Pirmā skola ir viena no tām. Pat 

vairāk – sava veida simbols. Un es esmu 

patiesi priecīgs, ka man šis simbols ir tik 

spilgts.” /Edgars 

 

 

         
    

 

„Skolā strādā 
dzīvespriecīgi un 

erudīti 
skolotāji.”/Ernests

Mana skola nav 
parasta skola. 

Tajā no rīta līdz 
vakaram skan 

mūzika, tieši tas 
man šajā skolā 

patīk visvairāk.”   
/Alise

"Skola, kur palīdz 
apjaust, ko spēju."/Jānis

„Skola, kurā mājo 
prieks.”/Elīna


