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Pulciņu vizītkartes 

“Kompleksais sporta pulciņš” 

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā 1.-4. klašu skolēni var apmeklēt kompleksā sporta 

pulciņa nodarbības. Šajās nodarbībās skolēniem ir iespēja iepazīties ar dažādiem 

sporta veidiem, lai, turpinot savas sporta gaitas, izvēlētos sev vispiemērotāko. 

Nodarbības vada treneris Artūrs Pērle. 

 

 

 

“Kustību nodarbības” 

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā 2.-4. klašu skolēni var apmeklēt kustību nodarbību 

pulciņu. Šajās nodarbībās skolēniem ir iespēja attīstīt fiziskās īpašības un nodarboties 

ar tādām netradicionālajiem sporta spēlēm kā “Tautas bumba”, “Galda hokejs” un 

citām, kas ikdienā ir iecienītas gan skolā, gan mājās. Nodarbības vada treneris Artūrs 

Pērle. 

 

 

 

 

 



Kora pulciņi 

1. klašu koris 

Skaistas dziesmas es dziedāju, skaistas dziesmas darināj’! 

Kori kopš 1995. gada vada skolotāja Alta Bula. Kora galvenais uzdevums ir likt pamatus 

kora dziedāšanas prasmei, tāpēc visiem 1 klašu skolēniem reizi nedēļā korī saskaņo balsis 

tonāli un tembrāli. Mācāmies kopā sadziedāties un muzicēt! Saskaņojam balsis vienā 

skanīgā balsī. Katru gadu koris sniedz koncertus skolēniem, vecākiem un piedalās dažādos 

skolas un pilsētas organizētajos pasākumos. 

 

2. –  4. klašu koris 

Priecējam klausītājus ar skaistām dziesmām! 

Visi, kuriem tuva dziedāšana, kopā būšana, tautas tradīciju saglabāšana, kultūras 

mantojuma saglabāšana, lai nāk mūsu pulkā un darbojās! Katru gadu koris sniedz 

koncertus skolēniem, vecākiem un piedalās dažādos skolas un pilsētas organizētajos 

pasākumos. Kori vada mūzikas un kora skolotāja, kora diriģente Alta Bula 

Koru  vokālās pedagoģes Ilze Strauja un Tamāra Kļimko  koncertmeistars   Haralds 

Puriņš 

Sporta pulciņš “Sporta spēles” 

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā ir iespēja apgūt dažādas sporta spēles, padziļinātāk 

florbolu. Sākot no pašiem pamatiem līdz mazo meistarkomandai, kas Jaungada 

brīvlaikā dodas uz Helsinkiem, uzspēlēt ar citām valstu komandām. Komanda saucas 

RZVSK. Trenere Dace Ametere 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas deju pulciņš 

 

Vadītāji: Jānis Precinieks, Anita Preciniece 

Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas tautas deju kolektīvs darbojas jau 20 gadus. Šo 

gadu laikā ir nomainījušās dejotāju paaudzes, bet deju kolektīva vērtības paliek 

nemainīgas- azartisks dejojums, nu tādi, kā mūsu vadītāji Jānis un Anita Precinieki. 

Dejotāji ne tikai tiek ievadīti tautas dejas soļu pasaulē, bet aktīvi koncertē, veido 

tematiskas tautas deju programmas, jaunu dejas formu meklējumos – veido muzikālas 

deju izrādes. Nozīmīga ir skolas tradīciju kopšana – ik gadus maijā veidojot mazos 

deju svētkus skolas pagalmā. Neviltota mīlestība uz tautas deju aizvedusi skolas 

dejotājus uz tuvām un tālākām vietām Latvijā, kā arī uz Sanktpēterburgu, Maskavu un 

tālo Kirovu un Slobodsku, kur apmeklējām Raiņa izsūtījuma vietas un piedalījāmies 

koncertos demonstrējot savas tautas kultūras mantojumu. Par tradīciju ir kļuvusi 

sadarbība ar Lietuvas kultūras un mākslas skolām. Ik gadus skolā veidojam dejotājiem 

meistarklases, kas ļauj iepazīt dažādus deju žanrus un apgūt cittautu deju soļus, bet 

ikdienā deju soļi tiek noslīpēti, lai godam startētu tautas deju kolektīvu skatēs un 



iegūtu augstus rezultātus. Esam piedalījušies visos Rīgas dejotāju svētkos, kā arī 

Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2010. un 2015. gadā. 

Mūsu moto – DEJO NO SIRDS! 

 

 

Angļu valodas pulciņš 

Pulciņa vadītāja: Laura Pumpure 

Aicinu pulciņā bērnus, lai kopīgi iemācītos valodas pamatus. Nodarbībās aktīvi un 

radoši darbojoties iepazīsim burtus un to izrunu. Apgūsim rakstīšanu, lasīšanu un 

iemācīsimies pirmos svarīgos ikdienā lietojamos vārdus un frāzes angļu valodā. 

Kopā mēs klausāmies dziesmas, skatāmies video un filmas, spēlējam spēles un visādi 

citādi aktīvi darbojamies, lai veicinātu vieglu un dabīgu valodas apguvi. Noteikti 

sarunāsimies un diskutēsim par dažādām aktuālām tēmām un apkārt notiekošām 

lietām, lai attīstītu sarunas vadīšanas prasmes angļu valodā.  

Nodarbībās varēs, gan pilnveidot savas angļu valodas prasmes, gan iegūt jaunus 

draugus, ar kuriem aizraujoši un lietderīgi pavadīt laiku. 

Valoda ir sazināšanās līdzeklis, kuru mācāmies lietot, radot interesi kā par svešvalodu. 

Nodarbībās norisinās atbilstoši bērnu vecumposmam, attīstībai un interesēm, 

sasniedzot noteikto rezultātu.  

 

Eko pulciņš 

Pulciņa vadītāja Iveta Jākobsone 

Ekopulciņš ir starptautiskās skolu programmas “Ekoskola” ideju iedzīvinātājs Rīgas 

Ziepniekkalna vidusskolā, kas savu darbību ir uzsācis 2008.gadā. Pulciņā tiek gaidīti 

skolēni, kas vēlas rīkoties, izzināt un saprast, kā mēs ietekmējam vidi ap sevi, veidot 

jaunus paradumus sev un palīdzēt tos izveidot arī līdzcilvēkiem. Lai sekmētu skolēnu 

zināšanas par apkārtējo vidi un ilgtspējīgu attīstību iegūšanu, tiek veidots šis pulciņš. 

Caur šīm zināšanām tiks veidotas skolēnu kompetences, kas nepieciešamas vides 

problēmu atpazīšanai un risināšanai. 

 Savu vēlmi palīdzēt planētai, rīkojoties lokāli, esam parādījuši dodoties dažādos 

izbraucienos, esam saņēmuši godalgas projektā “Mans mazais pārgājiens” 

apzaļumojuši skolas teritoriju un audzējuši stādus pavasarī. Tāpat vācam makulatūru, 

izlietotās baterijas skolā. Piedalāmies daudzveidīgos Eko projektos. 

Pasaule mums tikai viena ! 

  

Teātra pulciņš 
Pulciņa vadītāja M. Buškova  
Teātra pulciņš  aicina ikvienu Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas skolēnu apgūt 

improvizācijas prasmes. Visas darbības rodas reālajā laikā un vietā. 

Teātra pulciņa darbība ir ļoti daudzpusīga, veidojot klases dialogus, pasākumu skečus 

un teatrālu materiālu skolas tradīciju pasākumiem. iestudējot lugas, gatavojoties 



Skatuves runas konkursiem. Ar vingrinājumu rotaļu un etīžu palīdzību tiek apgūti 

aktiera meistarības pamatelementi. Mums patīk darīt tas, ko mēs darām!!! 

 

 

Modelisma pulciņš 
Pulciņa vadītājs K. Pumpurs  
Nodarbībās apgūstam pirmās iemaņas galdniecībā, lidojošu pūķu izgatavošanā,  un 

dažādu modeļu veidošanā no papīra, koka, Lego, metāla konstruktoriem, kā arī attīstām 

modelēšanas dotības un konstruktīvu domāšanu. Jaunas un pārbaudītas tehnoloģijas un 

zināšanas. Noderīgas prasmes, radošas izpausmes, ceļš uz izpratni, jaunām iespējām un 

sasniegumiem. Tehniskās modelēšanas pulciņā skolēni mācās skicēt, griezt, līmēt, 

zāģēt, izgatavot dažāda veida telpiskus modeļus, apgūstot konstruēšanas pamatus, 

realizē savas idejas. Darbā tiek izmantots koks, papīrs, kartons, putuplasts, saimniecībā 

pieejami materiāli. 

 

 

Vizuālās mākslas pulciņš 
Pulciņa vadītāja: A.Untiķe  
 

Daudzus gadus skolā darbojas vizuālas mākslas pulciņš, kuru ar lielāko prieku ap-

meklē liels skaits mazo mākslinieku. Pulciņa mērķis ir sniegt iespēju bērniem iepazīt 

un apgūt vizuālās mākslas vērtības un radoši darboties dažādos vizuālās mākslas vei-

dos, radīt bērnos izpratni par skaisto, veidot skolēnos zināšanas par dažādiem māksli-

nieciskiem izteiksmes līdzekļiem un tehnikām, atklāt un virzīt skolēnu radošas spējas 

un personības īpašības, un attīstīt bērnu talanta potenciālu. 

Skolēnu darbi regulāri tiek eksponēti skolas radošo darbu izstādēs, katru gadu ar la-

biem panākumiem piedalāmies arī konkursos un izstādēs Rīgas pilsētas Zemgales 

priekšpilsētā, Rīgas pilsētā un valsts līmenī, kā arī laureāta diplomus saņēmuši darbi, 

kuri ceļojuši konkursos ārzemēs  

 


