
APSTIPRINU 
 

Jūrmalas Mežmalas pamatskolas  
direktore 

Andžela Zubkovska 
(amats, vārds, uzvārds) 

 

____________________ 
(paraksts) 

2022. gada 14. oktobrī 

 
 Pasākums „ Rudens karnevāls 5. – 7. klašu skolēniem” 

(pasākuma nosaukums) 

NOLIKUMS 

2022. gada 21. oktobrī 
(datums) 

Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāle.  
 (pasākuma norises vieta) 

1. Vispārīgie jautājumi  
1.1. Pasākums tiek plānots kā mācību un audzināšanas procesa daļa, kurā skolēns gūst gan izpratni par 

masku gatavošanu, gan praktiskās darbības pieredzi, gatavojot maskas un aksesuārus karnevālam.  
1.2. Pasākuma atslēgas vārdi – radošums, sadarbība, pašiniciatīva. 

 
2. Pasākuma organizators 

Skolēnu pašpārvalde un direktores vietniece izglītības jomā A.Mančasa sadarbībā ar skolotāju 
V.Ivanovu, klašu audzinātājām un dizains un tehnoloģijas mācību priekšmetu pedagogiem. 
 

3. Pasākuma mērķis 
3.1. Sekmēt skolēnu emocionālo un radošo pašizpausmi, veicināt klašu un skolas kolektīva 

saliedēšanu.  
 

4. Pasākuma uzdevumi 

4.1.  Uz pasākumu skolēni ierodas pašu gatavotās maskās, kuras attēlo rudens augus vai greznojušies 
ar dažādām rotām (aksesuāriem) -izgatavotām no rudenī pieejamiem dabas materiāliem (lapas, 
zīles, kastaņi, čiekuri, u.c.)  

4.2. Katra klase sagatavo aktivitāti (rotaļa, spēle, mīklas, atjautības uzdevumi, u.c.), ko pasākuma laikā 
novada pārējiem Rudens karnevāla dalībniekiem. 

4.3.  Pasākumu vada 8. – 9. klašu skolēni, skolēnu pašpārvaldes pārstāvji. 

 
5. Pasākuma dalībnieki 

5.1. Jūrmalas Mežmalas pamatskolas 5. - 7. klašu skolēni. 
5.2. 8. – 9. klašu skolēni, skolēnu pašpārvaldes pārstāvji piedalās kā dažādu aktivitāšu vadītāji, palīgi 

klases audzinātājām. 
 

6. Pasākuma norise 
6.1. Pasākims notiek 2022. gada 21. oktobrī no plkst. 17.00 līdz 20.00 skolas sporta zālē. 
6.2. Pirms pasākuma ( no plkst. 16.30 -16.55) klase sporta zālē iekārto savu galdiņu un sēdvietas. 

Skolēni uz pasākumu ņem līdzi cienastu, papīra vienreizlietojamos traukus, salvetes. Galdu 
noformē atbilstoši rudens tematikai. Pēc pasākuma jāsakārto savas klases uzturēšanās vieta zālē. 



6.3. Par konkrētās klases uzvedību, kārtību skolā, skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu 
pasākuma laikā atbild klases audzinātāja. 

 

7. Atbildīgais par pasākumu un publikāciju skolas mājas lapā – Andra Mančasa 
 

8. Papildu informācija par nepieciešamo atbalstu – sadarbība dizains un tehnoloģijas mācību 
priekšmetu pedagogiem ar klases audzinātājām. Skolēniem tiek piedāvāti paraugi no interneta resursiem 
masku pagatavošanai. Skatīties 1. pielikumu. 

 
9. Nolikumu sagatavoja Andra Mančasa, direktores vietniece izglītības jomā.  

 

14.10.2022. 

_________________Andra Mančasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. pielikums 
 

Pasākumam  
„ Rudens karnevāls 5. – 7. klašu skolēniem” 

 

 
  

 

 

 


