
Kāpēc izvēlēties Sējas pamatskolu? 

 

1. DABA – Sējas pamatskola ir pasakaini skaista, ar īpašu auru apveltīta skola, kas atrodas 

klusā, zaļā un ļoti skaistā vietā, meža ielokā. Ir iespējamas netraucētas āra nodarbības, 

relaksējošas pastaigas Sējas skolas parkā un meža takā, kā arī vienmēr ir svaigs gaiss un 

klusums. 

2. SPORTISKĀS AKTIVITĀTES – Sējas skolas apkārtnē izveidots Disku golfa parks ar 18 groziem, 

kur ir iespēja baudīt gan sportisku atpūtu, gan izjust sacensību garu kā sporta stundās, tā arī 

no mācībām brīvajā laikā. 

Sējas skolas parkā ir izvietoti divi pludmales volejbola smilšu laukumi, kur iespējams pilnveidot 

savas volejbola prasmes. 

Tāpat Sējas skolai ir lieliska, moderna un liela sporta halle, kur iespējams nodarboties ar 

sportiskām aktivitātēm ne vien sporta stundu laikā, bet arī ārpus stundu aktivitātēs. 

Šajā vasarā pie Sējas pamatskolas plānots izveidot modernu āra sporta aktivitāšu laukumu, kur 

tiks uzstādīti dažādi trenažieri un aktivitātes visu vecumu jauniešiem un pat pieaugušajiem. 

3. MODERNA MĀCĪBU VIDE – Sējas pamatskolā katrā klasē ir uzstādītas interaktīvās tāfeles 

un skolotāji nodrošina mūsdienīgu un interesantu pieeju mācību procesam. 

Sējas pamatskolas skolēniem nodrošināta pieeja modernai datorklasei, kur iegūt 

konkurētspējīgas zināšanas un prasmes, strādājot ar mūsdienu tehnoloģijām gan mācību 

procesā, gan ārpus stundām. 

Sējas pamatskolā ir iespēja nodarboties ar Robotiku. Skolā ir robotikas nodarbības, kas notiek 

ar speciālu robotikas inventāru, pie robotikas galda. Bērni mācās gan robotu veidošanu, gan 

programmēšanu, kā arī attīsta savu radošumu darbojoties ar jaunāko tehnoloģiju robotiem. 

Sējas pamatskola piedalās dažādos projektos un programmās, piemēram, “Skolas piens un 

auglis”, “Latvijas skolas soma”, “Karjeras izglītības atbalsts izglītojamajiem” u.c., kas dod 

iespēju skolēniem apmeklēt dažādus bezmaksas pasākumus, izbraucienus, koncertus, lekcijas, 

nodarbības, kā arī taustāmus labumus – baudīt papildus augļus un pienu katru dienu. 

4. DROŠĪBA – Sējas pamatskolā, katram skolēnam ir nodrošināts pašam savs, slēdzams privāto 

mantu/ apģērba skapītis, kur iespējams uzglabāt savas mantas, apģērbu un apavus. 

Tāpat skolas telpās nodrošināta tīra un droša vide, skolā nepārtraukti atrodas dežurants, kas 

rūpējas par nepiederošu personu neienākšanu skolā, kā arī rūpējas par ikdienas tīrību. 

5. INTEREŠU IZGLĪTĪBA – Sējas pamatskolā tiek nodrošināti vairāki bezmaksas interešu 

izglītības pulciņi, kur katrs skolēns var atrast sev interesējošo nodarbi, atbilstoši savām 

vēlmēm. 

Pieejami šādas interešu izglītības nodarbības: 

• Tautas dejas; 

• Peldēšana; 

• Sports; 

• Jaunie satiksmes dalībnieki (velo); 

• Sporta tūrisms (ar virvēm); 

• Volejbols; 

• Vide un veselība; 

• Mazpulki; 



• Vizuālā māksla; 

• Skatuves runa; 

• Teātris (vada aktieris Oskars 

Florencs-Vīksne); 

• Vokālais ansamblis “Notiņas”; 

• Datorika – robotika; 

• Aerobika; 

• Pieejams logopēds; 

• Pieejams psihologs; 

 

6. BIBLIOTĒKA – Sējas pamatskolā pieejama moderna bibliotēka un lasītava, kur katrs bērns 

saņem visus nepieciešamos mācību materiālus (grāmatas, darba burtnīcas), kā arī var saņemt 

lasīšanai sev interesējošās daiļliteratūras grāmatas. 

7. ĒDINĀŠANA – Sējas novadā visiem Sējas pamatskolas skolēniem tiek nodrošināta 

bezmaksas ēdināšana no 1.-9.klasei. Bērniem tiek piedāvātas kā brokastis un pusdienas, tā arī 

launags – bērniem, kam skolā jāuzturas ilgāk. 

8. PAGARINĀTĀS GRUPAS – Sējas pamatskolā darbojas vairākas dienas pagarinātās grupas, 

kur tiek nodrošināta bērnu pieskatīšana līdz pat 19:00 vakarā tiem bērniem, kam 

nepieciešama droša vieta, kur sagaidīt vecākus no darba. 

9. TRANSPORTS – Sējas pamatskolas skolēniem ir nodrošināts bezmaksas skolas autobuss, kas 

kursē no Murjāņiem (“Vīganti”) caur Loju uz skolu, kā arī no pašiem Pabažiem, caur Sēju uz 

skolu. Tāpat ir nodrošināts arī mazais mikroautobuss, kas uz skolu nogādā bērnus, kas dzīvo 

uz tā saucamā “Gaujmalas ceļa”. 

10. INDIVIDUĀLA PIEEJA – Sējas pamatskolā katrā klasē ir līdz 20 audzēkņiem, kas nodrošina 

individuālāku pieeju katram skolēnam, jaukāku un ģimeniskāku ‘klimatu’ klasē un skolā 

kopumā. Tāpat bērniem ir pieejamas grupu un individuālas konsultācijas mācību vielas 

nostiprināšanai un sekmju uzlabošanai, kā arī notiek papildu darbs ar talantīgajiem bērniem! 

 

UZ TIKŠANOS SĒJAS PAMATSKOLĀ 

 

 


